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Wideodomofony
Wideodomofony-Wideodomofony IP
Wideodomofony-Wideodomofony IP-Monitory IP

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Monitor IP 10,2"
głośnomówiący

ekran dotykowy, wbudowana kamera (funkcja
wideointerkomu), pamięć wewnętrzna + czytnik kart
MicroSD, PoE, WiFi, współpraca z aplikacją mobilną
współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym,
wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka
www

2 020,00 zł

2 484,60 zł

CIOT-1020M
WHITE

Monitor IP 10,2"
głośnomówiący

ekran dotykowy, wbudowana kamera (funkcja
wideointerkomu), pamięć wewnętrzna + czytnik kart
MicroSD, PoE, WiFi, współpraca z aplikacją mobilną
współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym,
wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka
www

2 020,00 zł

2 484,60 zł

CIOT-700ML

ekran dotykowy, pamięć wewnętrzna + czytnik kart
MicroSD, PoE, współpraca z aplikacją mobilną
Monitor IP 7" głośnomówiący współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym,
wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka
www

1 240,00 zł

1 525,20 zł

CIOT-700ML
DARK SILVER

ekran dotykowy, pamięć wewnętrzna + czytnik kart
MicroSD, PoE, współpraca z aplikacją mobilną
Monitor IP 7" głośnomówiący współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym,
wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka
www

1 240,00 zł

1 525,20 zł

CIOT-1020M
DARK SILVER

Wideodomofony-Wideodomofony IP-Stacje bramowe IP

COMMAX

CIOT-24XM

IP Expander 24 przyciski

Expander 24 przyciskowy, obudowa ze stopu metali,
podświetlane przyciski, tabliczki opisowe, współpraca
z monitorami systemowymi oraz stacją portierską

960,00 zł

1 180,80 zł

COMMAX

CIOT-D20M

Kamera IP jednoabonentowa

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany
przycisk dotykowy, montaż natynkowy

720,00 zł

885,60 zł

COMMAX

CIOTD20M/RFID

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany
Kamera IP jednoabonentowa przycisk dotykowy, wbudowany czytnik kart/breloków z czytnikiem RFID
4 breloki w zestawie + karta Master, montaż
natynkowy

985,00 zł

1 211,55 zł

COMMAX

CIOT-D20P

kamera 2MPx, ukryta optyka typu Pin-hole, obudowa
Kamera IP jednoabonentowa
metalowa, podświetlany przycisk, montaż natynkowy,
z ukrytą optyką Pin-hole
regulacja panelu w poziomie +/- 30 stopni

870,00 zł

1 070,10 zł

COMMAX

CIOT-D21M

Kamera IP jednoabonentowa

730,00 zł

897,90 zł

COMMAX

CIOT-D21M
METAL

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, metalowy panel
Kamera IP jednoabonentowa frontowy, podświetlany przycisk mechaniczny,
montaż natynkowy

800,00 zł

984,00 zł

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany
przycisk mechaniczny, montaż natynkowy
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CIOTD21M/RFID

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany
Kamera IP jednoabonentowa przycisk mechaniczny, wbudowany czytnik
z czytnikiem RFID
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
montaż natynkowy

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

995,00 zł

1 223,85 zł

CIOT-L2TM

kamera 3MPx, klawiatura numeryczna - wypukłe
przyciski, wyświetlacz OLED, obudowa ze stopu
Kamera wieloabonentowa IP metali, 2 przyciski szybkiego wyboru, czytnik kart,
BLE, komunikaty głosowe, zasilanie 14VDC (w
zestawie)

2 620,00 zł

3 222,60 zł

CIOT-L7FM

kamera 3MPx, ekran dotykowy 7", obudowa ze stopu
Kamera wieloabonentowa IP metali, czytnik kart, BLE, komunikaty głosowe,
zasilanie 14VDC (w zestawie)

2 375,00 zł

2 921,25 zł

Wideodomofony-Wideodomofony IP-Moduły dodatkowe IP

COMMAX

CGW-1KM

Serwer VoIP systemu IP
COMMAX

przekazywanie połączeń pomiędzy elementami
systemu wieloabonentowego

2 300,00 zł

2 829,00 zł

3 000,00 zł

3 690,00 zł

COMMAX

CIOT-G700M

Stacja portierska IP

funkcja głośnomówiąca, ekran dotykowy 7",
komunikacja z abonentami, podgląd kamer CCTV,
zasilanie 14VDC (w zestawie), odbieranie informacji
alarmowych, pamieć zdarzeń

COMMAX

CIOT-H4L2

Switch 4xPoE

4x10/100M PoE + 2x10/100M, zasilanie 230V

242,00 zł

297,66 zł

COMMAX

CIOT-H8L2

Switch 8xPoE

8x10/100M PoE + 2x10/100M, zasilanie 230V

368,00 zł

452,64 zł

CDV-1024MA

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz
Monitor 10" z serii "Fine View
1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość
HD" z doświetleniem LED
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu
(interkom selektywny), zasilanie 230V AC

1 450,00 zł

1 783,50 zł

CDV-1024MA
DARK SILVER

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz
Monitor 10" z serii "Fine View
1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość
HD" z doświetleniem LED
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu
(interkom selektywny), zasilanie 230V AC

1 450,00 zł

1 783,50 zł

CDV1024MA(DC)

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz
Monitor 10" z serii "Fine View
1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość
HD" z doświetleniem LED
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu
(interkom selektywny), zasilanie 16-28V DC

1 450,00 zł

1 783,50 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe
Wideodomofony-Jednoabonentowe-Stacje domowe (monitory, unifony)

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Marka

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Symbol

CDV1024MA(DC)
DARK SILVER

Zdjęcie

Nazwa

Opis

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz
Monitor 10" z serii "Fine View
1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość
HD" z doświetleniem LED
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu
(interkom selektywny), zasilanie 16-28V DC

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

1 450,00 zł

1 783,50 zł

Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 230V AC

450,00 zł

553,50 zł

Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 16-28V DC

450,00 zł

553,50 zł

Monitor 4,3" słuchawkowy z
pamięcią

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany +
karta microSD, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 230V AC

520,00 zł

639,60 zł

CDV-43KM(DC)

Monitor 4,3" słuchawkowy z
pamięcią

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany +
karta microSD, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 16-24V DC

520,00 zł

639,60 zł

CDV-43M BLUE

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
Monitor 4,3" głośnomówiący MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 230V AC

520,00 zł

639,60 zł

CDV-43M
WHITE

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
Monitor 4,3" głośnomówiący MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 230V AC

520,00 zł

639,60 zł

CDV-43M(DC)
BLUE

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
Monitor 4,3" głośnomówiący MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 16-28V DC

520,00 zł

639,60 zł

CDV-43M(DC)
WHITE

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez
Monitor 4,3" głośnomówiący MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDRA3B, zasilanie 16-28V DC

520,00 zł

639,60 zł

CDV-704MA

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa
Monitor 7" z serii "Fine View
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDHD" z doświetleniem LED
KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 230V AC

1 115,00 zł

1 371,45 zł

CDV-43K2

CDV-43K2(DC)

CDV-43KM
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COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX
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CDV-704MA
DARK SILVER

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa
Monitor 7" z serii "Fine View
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDHD" z doświetleniem LED
KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 230V AC

1 115,00 zł

1 371,45 zł

CDV-704MA(DC)

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa
Monitor 7" z serii "Fine View
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDHD" z doświetleniem LED
KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 16-28V DC

1 115,00 zł

1 371,45 zł

CDV-704MA(DC)
DARK SILVER

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa
Monitor 7" z serii "Fine View
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDHD" z doświetleniem LED
KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 16-28V DC

1 115,00 zł

1 371,45 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

670,00 zł

824,10 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

650,00 zł

799,50 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

670,00 zł

824,10 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

650,00 zł

799,50 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

700,00 zł

861,00 zł

CDV-70H2(DC)
WHITE

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

700,00 zł

861,00 zł

CDV-70HM2
WHITE

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDMonitor 7" głośnomówiący z KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta
pamięcią
microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

800,00 zł

984,00 zł

CDV-70H DARK
SILVER

CDV-70H WHITE

CDV-70H(DC)
DARK SILVER

CDV-70H(DC)
WHITE

CDV-70H2
WHITE
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COMMAX
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COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX
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kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDMonitor 7" głośnomówiący z KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta
pamięcią
microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

800,00 zł

984,00 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
metalizowany panel, zasilanie 230V AC

800,00 zł

984,00 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
metalizowany panel, zasilanie 230V AC

800,00 zł

984,00 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
metalizowany panel, zasilanie 16-28V DC

800,00 zł

984,00 zł

CDV-70M(DC)
WHITE

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
metalizowany panel, zasilanie 16-28V DC

800,00 zł

984,00 zł

CDV-70MF

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja
Monitor 7" z serii "Fine View
PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
HD" z doświetleniem LED
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 230V
AC

1 215,00 zł

1 494,45 zł

CDV-70MF
DARK SILVER

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja
Monitor 7" z serii "Fine View
PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
HD" z doświetleniem LED
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 230V
AC

1 215,00 zł

1 494,45 zł

CDV-70MF(DC)

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja
Monitor 7" z serii "Fine View
PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
HD" z doświetleniem LED
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 1628V DC

1 215,00 zł

1 494,45 zł

CDV-70MF(DC)
DARK SILVER

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja
Monitor 7" z serii "Fine View
PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
HD" z doświetleniem LED
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 1628V DC

1 215,00 zł

1 494,45 zł

CDV-70HM2(DC)
WHITE

CDV-70M BLUE

CDV-70M
WHITE

CDV-70M(DC)
BLUE

Marka

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Symbol

CDV-70N WHITE

CDV-70N(DC)
WHITE

CDV-70N2
WHITE

CDV-70N2(DC)
WHITE

CDV-70NM
WHITE

CDV-70NM(DC)
WHITE

CDV-77M
BLACK

CDV-77M
WHITE

CDV-77M(DC)
BLACK

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

620,00 zł

762,60 zł

Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

620,00 zł

762,60 zł

Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

680,00 zł

836,40 zł

Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

680,00 zł

836,40 zł

Monitor 7" słuchawkowy z
pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta
microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 230V AC

700,00 zł

861,00 zł

Monitor 7" słuchawkowy z
pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta
microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
zasilanie 16-28V DC

700,00 zł

861,00 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
błyszczący panel, zasilanie 230V AC

815,00 zł

1 002,45 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
błyszczący panel, zasilanie 230V AC

815,00 zł

1 002,45 zł

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
błyszczący panel, zasilanie 16-28V DC

815,00 zł

1 002,45 zł

Marka

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

CDV-77M(DC)
WHITE

Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania
automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B,
błyszczący panel, zasilanie 16-28V DC

815,00 zł

1 002,45 zł

CMV-43A

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca
Monitor 4,3" słuchawkowy
w systemie Gate View + oraz z kamerami
systemu analogowego i Gate jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi
View +
DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją
portierską, zasilanie 230V AC

530,00 zł

651,90 zł

CMV-43A(DC)

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca
Monitor 4,3" słuchawkowy
w systemie Gate View + oraz z kamerami
systemu analogowego i Gate jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi
View +
DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją
portierską, zasilanie 16-28V DC

530,00 zł

651,90 zł

Monitor 7" głośnomówiący
"Smart"

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem
LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi
(połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł
pamięci - zapis zdjęć/filmów, funkcja interkomu,
możliwość sterowania automatyką bramową poprzez panel DRC-40KR2, DRC-4CPNK lub moduł
MD-RA3B, zasilanie 230V AC

1 500,00 zł

1 845,00 zł

Monitor 7" głośnomówiący
"Smart"

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem
LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi
(połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł
pamięci - zapis zdjęć/filmów, funkcja interkomu,
możliwość sterowania automatyką bramową poprzez panel DRC-40KR2, DRC-40DK, DRC4CPNK lub moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC

1 500,00 zł

1 845,00 zł

Monitor 7" głośnomówiący
"Smart"

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem
LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi
(połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł
pamięci - zapis zdjęć/filmów, funkcja interkomu,
możliwość sterowania automatyką bramową poprzez panel DRC-40KR2, DRC-4CPNK lub moduł
MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

1 500,00 zł

1 845,00 zł

Monitor 7" głośnomówiący
"Smart"

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem
LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi
(połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł
pamięci - zapis zdjęć/filmów, funkcja interkomu,
możliwość sterowania automatyką bramową poprzez panel DRC-40KR2, DRC-4CPNK lub moduł
MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

1 500,00 zł

1 845,00 zł

CMV-70MX

CMV-70MX
DARK SILVER

CMV-70MX(DC)

CMV-70MX(DC)
DARK SILVER

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

DP-3HP

Unifon do systemów
wideodomofonowych

niezależna praca z kamerami jednoabonentowymi
DRC-4xxx oraz wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRCnUC, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, zasilanie 230V AC

162,00 zł

199,26 zł

COMMAX

DP-3HP(DC)

Unifon do systemów
wideodomofonowych

niezależna praca z kamerami jednoabonentowymi
DRC-4xxx oraz wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRCnUC, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
przez MD-KAM2/4, zasilanie 16-28V DC

162,00 zł

199,26 zł

COMMAX

DP-4VHP

Unifon interkomowy do
monitorów analogowych

dodatkowy unifon do monitorów serii CDV-xxx,
funkcja interkomu, zasilanie z monitorów

105,00 zł

129,15 zł

315,00 zł

387,45 zł

COMMAX

Wideodomofony-Jednoabonentowe-Stacje bramowe jednoabonentowe

COMMAX

DR-3PK

Stacja bramowa
montaż natynkowy, zamek szyfrowy, dwa wyjścia
jednoabonentowa z zamkiem
przekaźnikowe - styki NO, metalowy panel
szyfrowym

COMMAX

DR-3Q2

Stacja bramowa
jednoabonentowa

montaż natynkowy, plastikowy panel, do współpracy z
unifonem DP-3HP i monitorami serii CDV-xxx, CMVxxx

94,00 zł

115,62 zł

DRC-40DK

Kamera natynkowa z
regulacją optyki i zamkiem
szyfrowym

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare,
zamek szyfrowy, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki
NO, NO/NC, plastikowy panel

730,00 zł

897,90 zł

COMMAX

DRC-40DKHD

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
Kamera natynkowa z
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
regulacją optyki i zamkiem doświetlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik
szyfrowym, optyka HD 960p kart/breloków Mifare, zamek szyfrowy, dwa wyjścia
przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel

866,00 zł

1 065,18 zł

COMMAX

DRC-40K

Kamera natynkowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED,
styk NO, metalowy panel

330,00 zł

405,90 zł

COMMAX

DRC-40KHD

Kamera natynkowa z
regulacją optyki, optyka HD
960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel

320,00 zł

393,60 zł

COMMAX

DRC-40KPT

Kamera natynkowa
szerokokątna

kolorowa optyka, szerokokątny obiektyw, doświetlenie
nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel

470,00 zł

578,10 zł

COMMAX

DRC-40KR2

Kamera natynkowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED,
dwa styki: NO, NO/NC, metalowy panel

460,00 zł

565,80 zł

DRC-40YFD

Kamera natynkowa z
regulacją optyki, optyka HD
1080p

kolorowa optyka HD 1080p, regulacja położenia
obiektywu w pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, dwa styki: NO, NO/NC, metalowy panel,
zintegrowany daszek

420,00 zł

516,60 zł

COMMAX

COMMAX

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

DRC-41DK

Kamera podynkowa z
regulacją optyki i zamkiem
szyfrowym

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare,
zamek szyfrowy, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki
NO, NO/NC, plastikowy panel

730,00 zł

897,90 zł

COMMAX

DRC-41DKHD

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
Kamera podynkowa z
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
regulacją optyki i zamkiem doświetlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik
szyfrowym, optyka HD 960p kart/breloków Mifare, zamek szyfrowy, dwa wyjścia
przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel

866,00 zł

1 065,18 zł

COMMAX

DRC-41QC

Kamera natynkowa

kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, plastikowy panel

250,00 zł

307,50 zł

DRC-41UN

Kamera podtynkowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka
imienna

524,00 zł

644,52 zł

DRC-41UN/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera podtynkowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczka imienna

755,00 zł

928,65 zł

DRC-41UNHD

Kamera podtynkowa z
regulacją optyki, optyka HD
960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy
panel, tabliczka imienna

660,00 zł

811,80 zł

DRC41UNHD/RFID

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
Kamera podtynkowa z
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
regulacją optyki i czytnikiem
wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
RFID, optyka HD 960p
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka
imienna

890,00 zł

1 094,70 zł

DRC-4CANS

Kamera podtynkowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka
imienna

524,00 zł

644,52 zł

COMMAX

DRC4CANS/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera podtynkowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczka imienna

754,00 zł

927,42 zł

COMMAX

DRC-4CGN2

Kamera natynkowa z ukrytą
optyką Pin-hole

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole,
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy
panel

305,00 zł

375,15 zł

COMMAX

DRC-4CPHD

Kamera natynkowa z ukrytą
optyką Pin-hole, optyka HD
960p

kolorowa optyka HD 960p, ukryty obiektyw typu Pinhole, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
metalowy panel

400,00 zł

492,00 zł

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Nazwa

Opis

Cena detal
brutto

Symbol

COMMAX

DRC-4CPN3

Kamera natynkowa z ukrytą
optyką Pin-hole

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole,
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy
panel,dwa wyjścia przekaźnikowe (styki NO)

325,00 zł

399,75 zł

DRC-4CPNK

Kamera natynkowa z ukrytą
optyką Pin-hole i zamkiem
szyfrowym

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole,
zamek szyfrowy, doświetlenie nocne - diody LED,
dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, metalowy
panel

450,00 zł

553,50 zł

COMMAX

DRC-4CPNKHD

kolorowa optyka HD 960p, ukryty obiektyw typu PinKamera natynkowa z ukrytą
hole, zamek szyfrowy, doświetlenie nocne - diody
optyką Pin-hole i zamkiem
LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO,
szyfrowym, optyka HD 960p
metalowy panel

618,00 zł

760,14 zł

COMMAX

DRC-4FC

Kamera podtynkowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel

390,00 zł

479,70 zł

COMMAX

DRC-4G DARK
GREY

Kamera natynkowa

kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel

330,00 zł

405,90 zł

COMMAX

DRC-4Y

Kamera natynkowa

kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, plastikowy panel

210,00 zł

258,30 zł

CDV43K2(DC)/DRC4G DARK GREY

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch paneli wejściowych - możliwość
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu,
Wideodomofon słuchawkowy
możliwość sterowania automatyką bramową 4,3" z kamerą natynkową
poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC,
kamera kolorowa, stały obiektyw, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel

780,00 zł

959,40 zł

CDV-43K2/DRC4G DARK GREY

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED,
obsługa dwóch paneli wejściowych - możliwość
rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu,
Wideodomofon słuchawkowy
możliwość sterowania automatyką bramową 4,3" z kamerą natynkową
poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC,
kamera kolorowa, stały obiektyw, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel

780,00 zł

959,40 zł

1 435,00 zł

1 765,05 zł

COMMAX

Zdjęcie

Cena detal
netto

Marka

Wideodomofony-Jednoabonentowe-Przykładowe zestawy

COMMAX

COMMAX

COMMAX

CDV704MA(DC)/DRC40KHD

Wideodomofon
głośnomówiący 7" HD z
kamerą natynkową

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa
jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 16-24V DC, kamera kolorowa, regulowany
obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
metalowy panel

Marka

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis
Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa
dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MDKAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny),
zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, regulowany
obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
metalowy panel

CDV704MA/DRC40KHD

Wideodomofon
głośnomówiący 7" HD z
kamerą natynkową

CDV-70H
WHITE/DRC-40K

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED,
obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia
Wideodomofon
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość
głośnomówiący 7" z kamerą sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MDnatynkową
RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa,
regulowany obiektyw, doświetlenie nocne - diody
LED, styk NO, metalowy panel

CDV-70MF/DRC40YFD

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED,
dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja
PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia
Monitor 7" z serii "Fine View
przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu (interkom
HD" z doświetleniem LED
selektywny), zasilanie 230V AC, kamera kolorowa,
regulowany obiektyw, doświetlenie nocne - diody
LED, dwa styki NO, NO/NC, metalowy panel

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

1 435,00 zł

1 765,05 zł

980,00 zł

1 205,40 zł

1 635,00 zł

2 011,05 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe-Moduły dodatkowe

GDE

MD-AG

Moduł dzwonkowy /
umożliwia zdublowanie dźwieku wywołania monitora
przekaźnikowy do monitorów w innej lokalizacji, dodatkowe wyjście przekaźnikowe
Commax
NO/NC

180,00 zł

221,40 zł

GDE

MD-KAM2

Moduł rozszerzający ilość
wejść w monitorach

umożliwia podłączenie dwóch paneli DRC-4xxx do
jednego wejścia monitora CDV-xxx, zasilanie 12V DC

199,00 zł

244,77 zł

GDE

MD-KAM4

Moduł rozszerzający ilość
wejść w monitorach

umożliwia podłączenie czterech paneli DRC-4xxx do
jednego wejścia monitora CDV-xxx, zasilanie 12V DC

299,00 zł

367,77 zł

MD-RA1X

Moduł przekaźnikowy do
monitora Commax CDV70UX

pozwala na wysterowanie drugiego urządzenia (np.
bramy) za pomocą funckji interkomu monitora CDV70UX, dwa wyjścia przekaźnikowe, regulacja czasu
załączenia

79,00 zł

97,17 zł

GDE

MD-RA3B

Moduł przekaźnikowy do
monitorów Commax

pozwala na wysterowanie drugiego urządzenia (np.
bramy) za pomocą funckji interkomu z monitorów
CDV-xxx, dwa wyjścia przekaźnikowe, regulacja
czasu załączenia

100,00 zł

123,00 zł

GDE

MD-WW2

Wzmacniacz sygnału video

1 x wejście, 2 x wyjście, regulacja wzmocnienia,
zasilanie 12V DC

89,00 zł

109,47 zł

GDE

MD-ZK12

Moduł zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego
kamery

moduł ochronny toru wizji, foni, zasilania kamery i
obwodu elektrozaczepu, powtarzalna energia
wyładowania: 5J

79,00 zł

97,17 zł

GDE

Marka

GDE

Symbol

Zdjęcie

MD-ZM12

Nazwa
Moduł zabezpieczenia
przeciwprzepięciowego
monitora

Opis

moduł ochronny toru wizji, foni, zasilania kamery,
powtarzalna energia wyładowania: 5J

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

69,00 zł

84,87 zł

570,00 zł

701,10 zł

1 870,00 zł

2 300,10 zł

2 100,00 zł

2 583,00 zł

336,00 zł

413,28 zł

1 200,00 zł

1 476,00 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe
Wideodomofony-Wieloabonentowe-System hybrydowy Gate View
Wideodomofony-Wieloabonentowe-System hybrydowy Gate View-Stacje bramowe cyfrowe

COMMAX

COMMAX

DRC-12UX

Expander 12-przyciskowy
systemu Gate View +

ekspander - rozszerzenie kamery DRC-GUM,
przyciski bezpośredniego wyboru lokatorów

DRC-GUM

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne Kamera wieloabonentowa do diody LED, styk NO/NC, metalowy panel, klawiatura
systemu GateView +
numeryczna, elektroniczna lista lokatorów, otwarcie
wejścia kodem, funkcje programowania systemu,
zasilanie 12V DC w zestawie

COMMAX

DRC-GUM/RFID

Kamera wieloabonentowa z
czytnikiem do systemu
GateView +

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO/NC, metalowy panel, klawiatura
numeryczna, elektroniczna lista lokatorów, otwarcie
wejścia kodem, wbudowany czytnik kart/breloków - 6
breloków w zestawie + karta Master, funkcje
programowania systemu, zasilanie 12V DC w
zestawie

COMMAX

DRC-NP

Ekspander z polem
opisowym systemu Gate
View +

ekspander - rozszerzenie kamery DRC-GUM, pole
opisowe umożlilwiające przedstawienie informacji np. listy lokali

Wideodomofony-Wieloabonentowe-System hybrydowy Gate View-Stacje domowe (monitory, unifony)

COMMAX

CDS-2AG

klawiatura numeryczna + przyciski funkcyjne,
Centrala portierska systemu wyświetlacz alfanumeryczny, identyfikacja
Gate View +
dzwnoniącego, komunikacja audio z lokatorami i
kamerami, zasilanie 12V DC

COMMAX

CDS-4GS

montaż naścienny, klawiatura numeryczna,
Centrala portierska systemu
komunikacja audio z lokatorami i kamerami, zasilanie
Gate View
12V DC

420,00 zł

516,60 zł

CMA-3L(DC)

praca w systemie Gate View + oraz z kamerami
Unifon systemu analogowego jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi
i Gate View +
DRC-nAC2, DRC-nUC, stacją audio DR-3Q2,
połączenie ze stacją portierską, zasilanie 16-28V DC

189,00 zł

232,47 zł

CMV-70M(DC)

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, praca w
Monitor 7" głośnomówiący
systemie Gate View + oraz z kamerami
systemu analogowego i Gate jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi
View +
DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją
portierską, zasilanie 16-28V DC

735,00 zł

904,05 zł

COMMAX

COMMAX

Wideodomofony-Wieloabonentowe-System hybrydowy Gate View-Dystrybutory

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

COMMAX

CMD-104HU

umożliwia podłączenie 4 monitorów systemowych
Dystrybutor mieszkaniowy do
CMV-xxx lub unifonu CMA-3L u jednego abonenta,
systemu Gate View +
zasilanie 24V DC

GDE

MD-GS4

Moduł - sumator magistrali
Gate View

COMMAX

VD-103(N)

Wzmacniacz/rozdzielacz
wideo systemu Gate View

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

300,00 zł

369,00 zł

umożliwia połączenie kilku magistral (np. z kamer
DRC-GUM) w jedną magistralę w systemie Gate
View, zasilanie 12V DC

400,00 zł

492,00 zł

umożliwia rozdzielenie magistrali (np. z kamery DRCGUM) na 3 piony - np.. Klatki, zasilanie 12V DC

262,00 zł

322,26 zł

DRC-10ML/RFID

Kamera 10-abonentowa z
czytnikiem RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED,
dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC,
wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)

1 400,00 zł

1 722,00 zł

COMMAX

DRC10MLFD/RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED,
Kamera 10-abonentowa z
dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC,
czytnikiem RFID, optyka HD wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy
1080p
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)

1 550,00 zł

1 906,50 zł

COMMAX

DRC-24XM

Ekspander 24-przyciskowy

Dodatkowy moduł przycisków dla kamer DRC6ML/RFID, DRC-8ML/RFID, DRC-10ML/RFID

1 250,00 zł

1 537,50 zł

DRC-2ML/RFID

Kamera 2-abonentowa z
czytnikiem RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED,
dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC,
wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)

1 100,00 zł

1 353,00 zł

DRC2MLFD/RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED,
Kamera 2-abonentowa z
dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC,
czytnikiem RFID, optyka HD wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy
1080p
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)

1 250,00 zł

1 537,50 zł

DRC-2UC

Kamera 2-abonentowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

734,00 zł

902,82 zł

DRC-2UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera 2-abonentowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

964,00 zł

1 185,72 zł

DRC-2UCHD

Kamera 2-abonentowa z
regulacją optyki, optyka HD
960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

870,00 zł

1 070,10 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe-System analogowy
Wideodomofony-Wieloabonentowe-System analogowy-Stacje bramowe wieloabonentowe

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Marka

COMMAX

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

DRC2UCHD/RFID

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
Kamera 2-abonentowa z
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
regulacją optyki i czytnikiem
wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
RFID, optyka HD 960p
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

1 100,00 zł

1 353,00 zł

DRC-3UC

Kamera 3-abonentowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

786,00 zł

966,78 zł

DRC-3UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera 3-abonentowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

1 016,00 zł

1 249,68 zł

DRC-3UCHD

Kamera 3-abonentowa z
regulacją optyki, optyka HD
960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

923,00 zł

1 135,29 zł

COMMAX

DRC3UCHD/RFID

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia
obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
Kamera 3-abonentowa z
doświetlenie nocne - diody LED, styk NO,
regulacją optyki i czytnikiem
wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
RFID, optyka HD 960p
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

1 153,00 zł

1 418,19 zł

COMMAX

DRC-4DC(G)

Kamera 4-abonentowa z
optyką Pin-hole

kolorowa optyka, ukryty obiektyw, doświetlenie nocne
- diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne

700,00 zł

861,00 zł

DRC-4ML/RFID

Kamera 4-abonentowa z
czytnikiem RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED,
dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC,
wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)

1 150,00 zł

1 414,50 zł

DRC4MLFD/RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED,
Kamera 4-abonentowa z
dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC,
czytnikiem RFID, optyka HD wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy
1080p
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)

1 300,00 zł

1 599,00 zł

DRC-4UC

Kamera 4-abonentowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

808,00 zł

993,84 zł

DRC-4UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera 4-abonentowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

1 038,00 zł

1 276,74 zł

DRC-5UC

Kamera 5-abonentowa z
regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

828,00 zł

1 018,44 zł

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Marka

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

COMMAX

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

DRC-5UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera 5-abonentowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 5 breloków w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

1 058,00 zł

1 301,34 zł

DRC-6ML/RFID

Kamera 6-abonentowa z
czytnikiem RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED,
dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC,
wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)

1 200,00 zł

1 476,00 zł

DRC6MLFD/RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED,
Kamera 6-abonentowa z
dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC,
czytnikiem RFID, optyka HD wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy
1080p
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)

1 350,00 zł

1 660,50 zł

DRC-6UC

Kamera 6-abonentowa z
regulacją optyki

849,00 zł

1 044,27 zł

DRC-6UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera 6-abonentowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 6 breloków w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

1 079,00 zł

1 327,17 zł

DRC-7UC

Kamera 7-abonentowa z
regulacją optyki

870,00 zł

1 070,10 zł

DRC-7UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
Kamera 7-abonentowa z
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne regulacją optyki i czytnikiem diody LED, styk NO, wbudowany czytnik
RFID
kart/breloków - 7 breloków w zestawie + karta Master,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

1 100,00 zł

1 353,00 zł

DRC-8ML/RFID

Kamera 8-abonentowa z
czytnikiem RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED,
dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC,
wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)

1 250,00 zł

1 537,50 zł

DRC8MLFD/RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED,
Kamera 8-abonentowa z
dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC,
czytnikiem RFID, optyka HD wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy
1080p
panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w
zestawie)

1 400,00 zł

1 722,00 zł

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w
pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

Domofony
Domofony-Jednoabonentowe
Domofony-Jednoabonentowe-Stacje domowe (unifony)

COMMAX

DP-2HPR

Unifon domofonu

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx
i stacją dwuabonentową DR-201AG, dwa przyciski
sterujące - styki NO, zasilanie 230V AC

130,00 zł

159,90 zł

COMMAX

DP-2HPR
SLAVE

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx
Unifon domofonu podrzędny jako drugi i kolejny odbiornik, dwa przyciski sterujące styki NO, zasilanie 230V AC

130,00 zł

159,90 zł

COMMAX

DP-2HPR(DC)

Unifon domofonu

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx
i stacją dwuabonentową DR-201AG, dwa przyciski
sterujące - styki NO, zasilanie 12V DC

120,00 zł

147,60 zł

COMMAX

DP-2HPR(DC)
SLAVE

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx
Unifon domofonu podrzędny jako drugi i kolejny odbiornik, dwa przyciski sterujące styki NO, zasilanie 12V DC

120,00 zł

147,60 zł

COMMAX

DP-LA01

Zestaw dwóch unifonów z
łącznością interkomową

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR2xx, przycisk otwarcia zamka - styk NO, przycisk
interkomu, zasilanie 230V AC

240,00 zł

295,20 zł

COMMAX

DP-LA01(DC)

Zestaw dwóch unifonów z
łącznością interkomową

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR2xx, przycisk otwarcia zamka - styk NO, przycisk
interkomu, zasilanie 12V DC

240,00 zł

295,20 zł

Domofony-Jednoabonentowe-Stacje bramowe (bramofony)

DR-201A

Stacja bramowa
jednoabonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS201N, metalowy panel, tabliczka imienna

104,00 zł

127,92 zł

COMMAX

DR-201A/RFID

Stacja bramowa
jednoabonentowa z
czytnikiem RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS201N, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka
imienna

334,00 zł

410,82 zł

COMMAX

DR-201D

Stacja bramowa
jednoabonentowa

montaż natynkowy, plastikowy panel

56,00 zł

68,88 zł

COMMAX

DR-201D/RFID

Stacja bramowa
jednoabonentowa z
czytnikiem RFID

montaż natynkowy, wbudowany czytnik
kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master,
plastikowy panel

286,00 zł

351,78 zł

COMMAX

DR-2A

Stacja bramowa
jednoabonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-1N,
metalowy panel, tabliczka imienna

240,00 zł

295,20 zł

COMMAX

DR-2GN

Stacja bramowa
jednoabonentowa

montaż natynkowy, metalowy panel

115,00 zł

141,45 zł

COMMAX

Marka

COMMAX

Symbol

Zdjęcie

DR-2PN

Nazwa

Stacja bramowa
jednoabonentowa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

montaż natynkowy, metalowy panel, uchwyt do
montażu kątowego w zestawie

125,00 zł

153,75 zł

Domofony-Jednoabonentowe-Domofony bezprzewodowe

COMMAX

WDP-174LM

Unifon bezprzewodowy

współpracuje ze stacją bramową WDR-174DS,
częstotliwość pracy 1,7 GHz, przycisk otwarcia
wejścia, zasilanie 230V AC

462,00 zł

568,26 zł

COMMAX

WDP174LM/WDR174DS

Zestaw domofonowy
jednoabonentowy,
bezprzewodowy

częstotliwość pracy 1,7 GHz, funkcja otwarcia wejścia
- styk NO w stacji bramowej, zasilanie unifonu 230V
DC, zasilanie stacji bramowej 12V DC

787,00 zł

968,01 zł

COMMAX

WDP-174LS

Unifon bezprzewodowy
podrzędny

współpracuje ze stacją bramową WDR-174DS jako
drugi i kolejny odbiornik, częstotliwość pracy 1,7 GHz,
przycisk otwarcia wejścia, zasilanie 230V AC

462,00 zł

568,26 zł

COMMAX

WDR-174DS

Stacja bramowa
jednoabonentowa
bezprzewodowa

montaż natynkowy, plastikowy panel, styk NO
sterowany z unifonu WDP-174L, zasilanie 12V DC

325,00 zł

399,75 zł

73,00 zł

89,79 zł

Domofony-Wieloabonentowe
Domofony-Wieloabonentowe-Stacje domowe (unifony)

COMMAX

DP-SS

Unifon do systemu
wielomieszkaniowego

współpracuje ze stacjami wieloprzyciskowym DRnUM, przycisk otwarcia zamka - styk NO, zasilanie ze
stacji bramowej

Domofony-Wieloabonentowe-Stacje bramowe (bramofony)

COMMAX

DR-12US

Expander 12-przyciskowy

ekspander - rozszerzenie stacji DR-nUM, tabliczki
imienne

355,00 zł

436,65 zł

COMMAX

DR-201AG

Stacja bramowa
dwuabonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS201N, metalowy panel, tabliczki imienne

110,00 zł

135,30 zł

COMMAX

DR-201AG/RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OSStacja bramowa
201N, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
dwuabonentowa z czytnikiem
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
RFID
imienne

340,00 zł

418,20 zł

COMMAX

DR-2UM

Stacja bramowa 2abonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

280,00 zł

344,40 zł

COMMAX

DR-2UM/RFID

Stacja bramowa 2abonentowa z czytnikiem
RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N,
wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

510,00 zł

627,30 zł

COMMAX

DR-4UM

Stacja bramowa 4abonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

310,00 zł

381,30 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N,
wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

540,00 zł

664,20 zł

COMMAX

DR-4UM/RFID

Stacja bramowa 4abonentowa z czytnikiem
RFID

COMMAX

DR-6UM

Stacja bramowa 6abonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

340,00 zł

418,20 zł

COMMAX

DR-6UM/RFID

Stacja bramowa 6abonentowa z czytnikiem
RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N,
wbudowany czytnik kart/breloków - 6 breloków w
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

570,00 zł

701,10 zł

COMMAX

DR-8UM

Stacja bramowa 8abonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-7N,
metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

370,00 zł

455,10 zł

DR-8UM/RFID

Stacja bramowa 8abonentowa z czytnikiem
RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-7N,
wbudowany czytnik kart/breloków - 8 breloków w
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki
imienne, zasilanie 12V DC

600,00 zł

738,00 zł

COMMAX

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

Interkomy
Interkomy-Słuchawkowe

COMMAX

DR-DW3

Stacja bramowa do systemu
Stacja bramowa do systemu interkomowego TPinterkomowego TP6RC/12RC
6RC/12RC

COMMAX

TP-12RC

Interkom słuchawkowy

COMMAX

TP-6RC

COMMAX

TP-90RN

263,00 zł

323,49 zł

selektywny wybór, max. 12 stacji w systemie, paging,
zasilanie 12V DC

192,00 zł

236,16 zł

Interkom słuchawkowy

selektywny wybór, max. 6 stacji w systemie, paging,
zasilanie 12V DC

182,00 zł

223,86 zł

Interkom słuchawkowy z
tajnością rozmów

selektywny wybór, max. 90 stacji w systemie,
identyfikacja dzwoniącego, tajność rozmów, zasilanie
24V DC

277,00 zł

340,71 zł

Interkomy-Głośnomówiące
Interkomy-Głośnomówiące-System równorzędny (M:M)

COMMAX

CM-810M

Interkom głośnomówiący

do systemu równorzędnego, max. 10 stacji w
systemie, selektywny wybór, zasilanie 12V DC

450,00 zł

553,50 zł

COMMAX

WI-3SN

Interkom sieciowy

komplet dwóch urządzeń, łączność za pośrednictwem
sieci elektrycznej 230V

320,00 zł

393,60 zł

COMMAX

WI-3SN/2

Interkom sieciowy

dodatkowy interkom do WI-3SN, łączność za
pośrednictwem sieci elektrycznej 230V

160,00 zł

196,80 zł

Interkomy-Głośnomówiące-System master : slave (M:S)

COMMAX

CM-800

Interkom głośnomówiący
podrzędny

stacja podrzędna do interkomu CM-801, system 1:1,
zasilanie ze stacji nadrzędnej

96,00 zł

118,08 zł

COMMAX

CM-800S

Interkom głośnomówiący
podrzędny

stacja podrzędna do interkomu CM-810, system 1:n,
zasilanie ze stacji nadrzędnej

105,00 zł

129,15 zł

COMMAX

CM-801

Interkom głośnomówiący
nadrzędny

stacja nadrzędna do interkomu CM-800, system 1:1,
zasilanie 12V DC

138,00 zł

169,74 zł

COMMAX

CM-810

Interkom głośnomówiący
nadrzędny

stacja nadrzędna do interkomów CM-800S, system
1:n, zasilanie 12V DC

485,00 zł

596,55 zł

Interkom kasowy

przeznaczenie: okienka kasowe, automatyczne
przełączanie głosu

300,00 zł

369,00 zł

Interkomy-Kasowe

COMMAX

HF-8CM/HF-4D

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

Akcesoria
Akcesoria-Osłony, daszki

GDE

OS-10S

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona stacji DR-2PN, kolor RAL 9006
montażu natynkowego stacji

61,00 zł

75,03 zł

GDE

OS-11

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona kamery DRC-4CHC, kolor RAL
montażu natynkowego stacji 9011mat

123,00 zł

151,29 zł

GDE

OS-12

dodatkowa ochrona kamer DRC-40K, DRC-40KA,
Osłona aluminiowa do
DRC-40KPT, DRC-40KR2, DRC-40KHD, kolor RAL
montażu natynkowego stacji
9006

89,00 zł

109,47 zł

GDE

OS-13B

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona kamery DRC-4G DARK GREY,
montażu natynkowego stacji kolor RAL 9011mat

84,00 zł

103,32 zł

GDE

OS-13S

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona kamery DRC-4G SILVER, DRmontażu natynkowego stacji 3Q2, kolor RAL 9006

84,00 zł

103,32 zł

GDE

OS-14B

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona kamery CIOT-D20M, kolor RAL
montażu natynkowego stacji 9011mat

82,00 zł

100,86 zł

GDE

OS-1NS

Osłona aluminiowa do
umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-4CANs,
montażu natynkowego stacji dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006

134,00 zł

164,82 zł

GDE

OS-1PS

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona kamery DRC-4CAN przy
montażu podtynkowego stacji montażu podtynkowym, kolor RAL 9006

91,00 zł

111,93 zł

GDE

OS-201N

Osłona aluminiowa do
umożliwia natynkowy montaż stacji DR-201A, DRmontażu natynkowego stacji 201AG, dodatkowa ochrona stacji, kolor RAL 9006

132,00 zł

162,36 zł

GDE

OS-2NG

Osłona aluminiowa do
umożliwia natynkowy montaż panelu DRC-2AC1g,
montażu natynkowego stacji dodatkowa ochrona panelu

105,00 zł

129,15 zł

GDE

OS-2NS

Osłona aluminiowa do
umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-2AC1s, DRmontażu natynkowego stacji 2A2N, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006

110,00 zł

135,30 zł

GDE

OS-3NS

Osłona aluminiowa do
umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-4AC2, DRCmontażu natynkowego stacji 6AC2, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006

113,00 zł

138,99 zł

GDE

OS-3PS

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona paneli DRC-4AC2, DRC-6AC2
montażu podtynkowego stacji przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006

68,00 zł

83,64 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

GDE

OS-4NS

umożliwia natynkowy montaż paneli DRCOsłona aluminiowa do
8/10/12/14AC2, DRC-GAC, dodatkowa ochrona
montażu natynkowego stacji
panelu, kolor RAL 9006

GDE

OS-4PS

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona paneli DRC-8/10/12/14AC2, DRCmontażu podtynkowego stacji GAC przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006

GDE

OS-5N

Osłona aluminiowa do
umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-4FC,
montażu natynkowego stacji dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006

GDE

OS-5P

GDE

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

118,00 zł

145,14 zł

73,00 zł

89,79 zł

136,00 zł

167,28 zł

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona kamery DRC-4FC przy montażu
montażu podtynkowego stacji podtynkowym, kolor RAL 9006

93,00 zł

114,39 zł

OS-6N

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-2/3/4UC,
Osłona aluminiowa do
DR-2/4/6UM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL
montażu natynkowego stacji
9006

160,00 zł

196,80 zł

GDE

OS-6NB

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-2ML/RFID,
Osłona aluminiowa do
DRC-4ML/RFID, dodatkowa ochrona panelu, kolor
montażu natynkowego stacji
RAL 9011mat

136,00 zł

167,28 zł

GDE

OS-6P

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona paneli DRC-2/3/4UC, DRmontażu podtynkowego stacji 2/4/6UM przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006

77,00 zł

94,71 zł

GDE

OS-6PB

dodatkowa ochrona paneli DRC-2ML/RFID, DRCOsłona aluminiowa do
4ML/RFID przy montażu podtynkowym, kolor RAL
montażu podtynkowego stacji
9011mat

81,00 zł

99,63 zł

GDE

OS-7N

Osłona aluminiowa do
umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-5/6/7UC,
montażu natynkowego stacji DR-8UM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006

161,00 zł

198,03 zł

GDE

OS-7NB

umożliwia natynkowy montaż paneli CIOT-L2TM,
Osłona aluminiowa do
CIOT-L7FM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL
montażu natynkowego stacji
9011mat

143,00 zł

175,89 zł

GDE

OS-7P

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona paneli DRC-5/6/7UC, DR-8UM
montażu podtynkowego stacji przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006

101,00 zł

124,23 zł

GDE

OS-7PB

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona paneli CIOT-L2TM, CIOT-L7FM
montażu podtynkowego stacji przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9011mat

101,00 zł

124,23 zł

GDE

OS-8N

Osłona aluminiowa do
umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-41UN,
montażu natynkowego stacji dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006

153,00 zł

188,19 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

GDE

OS-8P

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona kamery DRC-41UN przy montażu
montażu podtynkowego stacji podtynkowym, kolor RAL 9006

70,00 zł

86,10 zł

GDE

OS-9B

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona kamery DRC-4CGN2, kolor RAL
montażu natynkowego stacji 9011mat

81,00 zł

99,63 zł

GDE

OS-9S

Osłona aluminiowa do
dodatkowa ochrona stacji DR-2GN, kolor RAL 9006
montażu natynkowego stacji

81,00 zł

99,63 zł

Akcesoria-Zasilacze

SCOT

DE-06-12T

Transformator wewnętrzny
12V AC/0,5A

wejście 230V AC, wyjście 12V AC / 0,5A / 10W

16,80 zł

20,66 zł

SCOT

DE-06-12WL

Zasilacz zewnętrzny 12V
AC/0,5A

wejście 230V AC, wyjście 12V AC / 0,5A / 10W,
hermetyczna obudowa IP67

48,50 zł

59,66 zł

Mean Well

MDR-10-12

Zasilacz na szynę DIN
12VDC/0,84A

wejście 85-264V AC + zacisk uziemiający, wyjście
12V DC / 0,84A / 10W, montaż na szynie DIN,
wyjście sygnalizacyjne

71,00 zł

87,33 zł

COMMAX

RF-1A

Zasilacz transformatorowy
12VDC/1A

stabilizowany, dioda LED

150,00 zł

184,50 zł

SCOT

RF-1AD

Zasilacz transformatorowy
12V AC/DC

domofonowy, liniowy, wyjście 12V DC 800mA,
wyjście 12V AC 500mA, dioda LED

136,00 zł

167,28 zł

COMMAX

RF-2A

Zasilacz transformatorowy
24VDC/1A

stabilizowany, dioda LED

150,00 zł

184,50 zł

COMMAX

RF-2AS

Zasilacz na szynę 24VDC/1A zasilacz 24V DC, 1A, montowany na szynie DIN

0,00 zł

0,00 zł

Akcesoria-Elektrozaczepy

SCOT

ES-S12AC/DC
PROFI

Elektrozaczep symetryczny

standardowy - NC, zasilanie 8-16V AC/DC, regulacja
języka, listwa mocująca 100mm w zestawie

83,00 zł

102,09 zł

SCOT

ES-S12AC/DC-B
PROFI

standardowy - NC, funkcja blokady, zasilanie 8-16V
Elektrozaczep symetryczny z
AC/DC, regulacja języka, listwa mocująca 100mm w
blokadą
zestawie

90,00 zł

110,70 zł

SCOT

ES-S12AC/DC-M
PROFI

standardowy - NC, funkcja pamięci, zasilanie 8-16V
Elektrozaczep symetryczny z
AC/DC, regulacja języka, listwa mocująca 100mm w
pamięcią
zestawie

90,00 zł

110,70 zł

Marka

Symbol

Zdjęcie

Nazwa

Opis

Cena detal
netto

Cena detal
brutto

SCOT

ES-S12AC/DCMB PROFI

standardowy - NC, funkcje pamięci i blokady,
Elektrozaczep symetryczny z
zasilanie 8-16V AC/DC, regulacja języka, listwa
pamięcią i blokadą
mocująca 100mm w zestawie

95,00 zł

116,85 zł

SCOT

ES-S12DCN
PROFI

Elektrozaczep symetryczny
niskoprądowy

93,00 zł

114,39 zł

standardowy - NC, zasilanie 12V DC, regulacja
języka, listwa mocująca 100mm w zestawie

