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Wideodomofony

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Monitory, unifony

COMMAX CDV-35A Monitor 3,5" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 3,5" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

499,00 zł 613,77 zł

COMMAX CDV-35A(DC) Monitor 3,5" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 3,5" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4), funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

554,00 zł 681,42 zł

COMMAX CDV-43K Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

419,00 zł 515,37 zł

COMMAX CDV-43K(DC) Monitor 4,3" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

474,00 zł 583,02 zł

COMMAX CDV-43K2 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 MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

439,00 zł 539,97 zł

COMMAX CDV-43K2(DC) 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 MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

494,00 zł 607,62 zł

COMMAX CDV-43KM
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 MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

499,00 zł 613,77 zł

COMMAX 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 MD-

RA3B, zasilanie 16-24V DC

554,00 zł 681,42 zł

COMMAX CDV-43M BLUE Monitor 4,3" głośnomówiący

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 MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

599,00 zł 736,77 zł

http://www.gde.pl/cdv-35a?utm_source=CDV-35A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-35a-dc-?utm_source=CDV-35A(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43k?utm_source=CDV-43K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43k-dc-?utm_source=CDV-43K(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43k2?utm_source=CDV-43K2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43k2-dc-?utm_source=CDV-43K2(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43km?utm_source=CDV-43KM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43km-dc-?utm_source=CDV-43KM(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43m-blue?utm_source=CDV-43M%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/885673fdec0a83c353862cded185c92c.jpg?utm_source=CDV-35A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/885673fdec0a83c353862cded185c92c.jpg?utm_source=CDV-35A(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/de9b2113488cfca8491ca284f39eb80c.jpg?utm_source=CDV-43K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/de9b2113488cfca8491ca284f39eb80c.jpg?utm_source=CDV-43K(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43K2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43K2(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43KM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43KM(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0f74b75f91259e520249d10db0315d8a.jpg?utm_source=CDV-43M BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

COMMAX
CDV-43M(DC) 

BLUE
Monitor 4,3" głośnomówiący

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 MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

654,00 zł 804,42 zł

COMMAX CDV-43MH 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 MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

599,00 zł 736,77 zł

COMMAX CDV-43MH(DC) 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 MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

654,00 zł 804,42 zł

COMMAX
CDV-43MHM 

SILVER

Monitor 4,3" słuchawkowy 

"Mirror"

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 MD-

RA3B, lustrzana obudowa, zasilanie 230V AC

629,00 zł 773,67 zł

COMMAX
CDV-43MHM 

WHITE

Monitor 4,3" słuchawkowy 

"Mirror"

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 MD-

RA3B, lustrzana obudowa, zasilanie 230V AC

629,00 zł 773,67 zł

COMMAX

CDV-

43MHM(DC) 

SILVER

Monitor 4,3" słuchawkowy 

"Mirror"

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 MD-

RA3B, lustrzana obudowa, zasilanie 16-28V DC

684,00 zł 841,32 zł

COMMAX

CDV-

43MHM(DC) 

WHITE

Monitor 4,3" słuchawkowy 

"Mirror"

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 MD-

RA3B, lustrzana obudowa, zasilanie 16-28V DC

684,00 zł 841,32 zł

COMMAX CDV-43Q Monitor 4,3" głośnomówiący

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 MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

799,00 zł 982,77 zł

COMMAX CDV-43Q(DC) Monitor 4,3" głośnomówiący

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 MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

854,00 zł 1 050,42 zł

COMMAX CDV-43U BLUE Monitor 4,3" głośnomówiący

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 MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

599,00 zł 736,77 zł

http://www.gde.pl/cdv-43m-dc-blue?utm_source=CDV-43M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43m-dc-blue?utm_source=CDV-43M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mh?utm_source=CDV-43MH&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mh-dc-?utm_source=CDV-43MH(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-silver?utm_source=CDV-43MHM%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-silver?utm_source=CDV-43MHM%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-white?utm_source=CDV-43MHM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-white?utm_source=CDV-43MHM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-dc-silver?utm_source=CDV-43MHM(DC)%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-dc-silver?utm_source=CDV-43MHM(DC)%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-dc-silver?utm_source=CDV-43MHM(DC)%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-dc-white?utm_source=CDV-43MHM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-dc-white?utm_source=CDV-43MHM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43mhm-dc-white?utm_source=CDV-43MHM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43q?utm_source=CDV-43Q&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43q-dc-?utm_source=CDV-43Q(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43u-blue?utm_source=CDV-43U%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0f74b75f91259e520249d10db0315d8a.jpg?utm_source=CDV-43M(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5e40f0da0db80bf3074a742cd34e9e67.jpg?utm_source=CDV-43MH&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5e40f0da0db80bf3074a742cd34e9e67.jpg?utm_source=CDV-43MH(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7885fd1c5da802bf6596935d674f7382.jpg?utm_source=CDV-43MHM SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/08f894a5431a4a54d179fcdbb0a5fb3d.jpg?utm_source=CDV-43MHM WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7885fd1c5da802bf6596935d674f7382.jpg?utm_source=CDV-43MHM(DC) SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/08f894a5431a4a54d179fcdbb0a5fb3d.jpg?utm_source=CDV-43MHM(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0ebd5e226dbf24b2490c5cf4534c7cdc.jpg?utm_source=CDV-43Q&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0ebd5e226dbf24b2490c5cf4534c7cdc.jpg?utm_source=CDV-43Q(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/faba055d9251d7a95decc0432965bf87.jpg?utm_source=CDV-43U BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX CDV-43U WHITE Monitor 4,3" głośnomówiący

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 MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

599,00 zł 736,77 zł

COMMAX
CDV-43U(DC) 

BLUE
Monitor 4,3" głośnomówiący

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 MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

654,00 zł 804,42 zł

COMMAX
CDV-43U(DC) 

WHITE
Monitor 4,3" głośnomówiący

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 MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

654,00 zł 804,42 zł

COMMAX CDV-70AR3 Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk 

otwarcia bramy - poprzez panel DRC-40KR2, 

zasilanie 230V AC

999,00 zł 1 228,77 zł

COMMAX CDV-70AR3(DC) Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk 

otwarcia bramy - poprzez panel DRC-40KR2, 

zasilanie 16-28V DC

1 054,00 zł 1 296,42 zł

COMMAX CDV-70H WHITE Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

649,00 zł 798,27 zł

COMMAX
CDV-70H(DC) 

WHITE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

599,00 zł 736,77 zł

COMMAX CDV-70H2 BLUE Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

799,00 zł 982,77 zł

COMMAX
CDV-70H2 

WHITE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

799,00 zł 982,77 zł

COMMAX
CDV-70H2(DC) 

BLUE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

699,00 zł 859,77 zł

http://www.gde.pl/cdv-43u-white?utm_source=CDV-43U%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43u-dc-blue?utm_source=CDV-43U(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43u-dc-blue?utm_source=CDV-43U(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43u-dc-white?utm_source=CDV-43U(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43u-dc-white?utm_source=CDV-43U(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70ar3?utm_source=CDV-70AR3&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70ar3-dc-?utm_source=CDV-70AR3(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h-white?utm_source=CDV-70H%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h-dc-white?utm_source=CDV-70H(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h-dc-white?utm_source=CDV-70H(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h2-blue?utm_source=CDV-70H2%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h2-white?utm_source=CDV-70H2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h2-white?utm_source=CDV-70H2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h2-dc-blue?utm_source=CDV-70H2(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h2-dc-blue?utm_source=CDV-70H2(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5e6cba87ee9e08e75f98490b35fad7c0.jpg?utm_source=CDV-43U WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/faba055d9251d7a95decc0432965bf87.jpg?utm_source=CDV-43U(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5e6cba87ee9e08e75f98490b35fad7c0.jpg?utm_source=CDV-43U(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/54e8943b4f54a433dddb2ac598034e83.jpg?utm_source=CDV-70AR3&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/54e8943b4f54a433dddb2ac598034e83.jpg?utm_source=CDV-70AR3(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6afb7af9653075edb73b1c1c44ff20c9.jpg?utm_source=CDV-70H WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6afb7af9653075edb73b1c1c44ff20c9.jpg?utm_source=CDV-70H(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/146f87f503a1e9cbd9a2610890931e1b.jpg?utm_source=CDV-70H2 BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6afb7af9653075edb73b1c1c44ff20c9.jpg?utm_source=CDV-70H2 WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/146f87f503a1e9cbd9a2610890931e1b.jpg?utm_source=CDV-70H2(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

COMMAX
CDV-70H2(DC) 

WHITE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

699,00 zł 859,77 zł

COMMAX
CDV-70KPT 

WHITE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, zoom cyfrowy - przy współpracy z kamerą 

DRC-40KPT, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC

949,00 zł 1 167,27 zł

COMMAX
CDV-70KPT(DC) 

WHITE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, zoom cyfrowy - przy współpracy z kamerą 

DRC-40KPT, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 16-28V DC

1 004,00 zł 1 234,92 zł

COMMAX CDV-70M BLUE Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

metalizowany panel, zasilanie 230V AC

899,00 zł 1 105,77 zł

COMMAX
CDV-70M(DC) 

BLUE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

metalizowany panel, zasilanie 16-28V DC

954,00 zł 1 173,42 zł

COMMAX CDV-70MH Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

849,00 zł 1 044,27 zł

COMMAX CDV-70MH(DC) Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

904,00 zł 1 111,92 zł

COMMAX
CDV-70MHM 

SILVER

Monitor 7" słuchawkowy 

"Mirror"

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

lustrzana obudowa, zasilanie 230V AC

889,00 zł 1 093,47 zł

COMMAX
CDV-70MHM 

WHITE

Monitor 7" słuchawkowy 

"Mirror"

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

lustrzana obudowa, zasilanie 230V AC

889,00 zł 1 093,47 zł

http://www.gde.pl/cdv-70h2-dc-white?utm_source=CDV-70H2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70h2-dc-white?utm_source=CDV-70H2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70kpt-white?utm_source=CDV-70KPT%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70kpt-white?utm_source=CDV-70KPT%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70kpt-dc-white?utm_source=CDV-70KPT(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70kpt-dc-white?utm_source=CDV-70KPT(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70m-blue?utm_source=CDV-70M%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70m-dc-blue?utm_source=CDV-70M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70m-dc-blue?utm_source=CDV-70M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mh?utm_source=CDV-70MH&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mh-dc-?utm_source=CDV-70MH(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-silver?utm_source=CDV-70MHM%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-silver?utm_source=CDV-70MHM%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-white?utm_source=CDV-70MHM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-white?utm_source=CDV-70MHM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6afb7af9653075edb73b1c1c44ff20c9.jpg?utm_source=CDV-70H2(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6251fc6f1c5c220173cee430403be2d0.jpg?utm_source=CDV-70KPT WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6251fc6f1c5c220173cee430403be2d0.jpg?utm_source=CDV-70KPT(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c0f2128174f1a94c27513ad48a733458.jpg?utm_source=CDV-70M BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c0f2128174f1a94c27513ad48a733458.jpg?utm_source=CDV-70M(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/bb889a06fef2815861749213bafd4e74.jpg?utm_source=CDV-70MH&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/bb889a06fef2815861749213bafd4e74.jpg?utm_source=CDV-70MH(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4dae00977d41a7d61db60d183284cfad.jpg?utm_source=CDV-70MHM SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/fb0246b951f3cb2236088298850f187f.jpg?utm_source=CDV-70MHM WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

COMMAX

CDV-

70MHM(DC) 

SILVER

Monitor 7" słuchawkowy 

"Mirror"

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

lustrzana obudowa, zasilanie 16-28V DC

944,00 zł 1 161,12 zł

COMMAX

CDV-

70MHM(DC) 

WHITE

Monitor 7" słuchawkowy 

"Mirror"

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

lustrzana obudowa, zasilanie 16-28V DC

944,00 zł 1 161,12 zł

COMMAX CDV-70N WHITE Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

599,00 zł 736,77 zł

COMMAX
CDV-70N(DC) 

WHITE
Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

549,00 zł 675,27 zł

COMMAX CDV-70N2 BLUE Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

749,00 zł 921,27 zł

COMMAX
CDV-70N2 

WHITE
Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

749,00 zł 921,27 zł

COMMAX
CDV-70N2(DC) 

BLUE
Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

649,00 zł 798,27 zł

COMMAX
CDV-70N2(DC) 

WHITE
Monitor 7" słuchawkowy

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

649,00 zł 798,27 zł

COMMAX CDV-70P Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

799,00 zł 982,77 zł

COMMAX CDV-70P(DC) Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

854,00 zł 1 050,42 zł

http://www.gde.pl/cdv-70mhm-dc-silver?utm_source=CDV-70MHM(DC)%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-dc-silver?utm_source=CDV-70MHM(DC)%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-dc-silver?utm_source=CDV-70MHM(DC)%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-dc-white?utm_source=CDV-70MHM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-dc-white?utm_source=CDV-70MHM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70mhm-dc-white?utm_source=CDV-70MHM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n-white?utm_source=CDV-70N%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n-dc-white?utm_source=CDV-70N(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n-dc-white?utm_source=CDV-70N(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-blue?utm_source=CDV-70N2%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-white?utm_source=CDV-70N2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-white?utm_source=CDV-70N2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-dc-blue?utm_source=CDV-70N2(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-dc-blue?utm_source=CDV-70N2(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-dc-white?utm_source=CDV-70N2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70n2-dc-white?utm_source=CDV-70N2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70p?utm_source=CDV-70P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70p-dc-?utm_source=CDV-70P(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4dae00977d41a7d61db60d183284cfad.jpg?utm_source=CDV-70MHM(DC) SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/fb0246b951f3cb2236088298850f187f.jpg?utm_source=CDV-70MHM(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/230b6680884b290584b33f2c177f1b59.jpg?utm_source=CDV-70N2 BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N2 WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/230b6680884b290584b33f2c177f1b59.jpg?utm_source=CDV-70N2(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N2(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f22ed8108a4307798bff2630490cfb5a.jpg?utm_source=CDV-70P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f22ed8108a4307798bff2630490cfb5a.jpg?utm_source=CDV-70P(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

COMMAX CDV-70U BLUE Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

1 049,00 zł 1 290,27 zł

COMMAX CDV-70U WHITE Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

1 399,00 zł 1 720,77 zł

COMMAX
CDV-70U(DC) 

BLUE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

1 104,00 zł 1 357,92 zł

COMMAX
CDV-70U(DC) 

WHITE
Monitor 7" głośnomówiący

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

1 454,00 zł 1 788,42 zł

COMMAX
CDV-70UM 

BLUE

Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP - 

obraz w obrazie, wbudowany moduł pamięci - zapis 

zdjęć/filmów na karcie microSD, funkcja interkomu, 

możliwość sterowania automatyką bramową - 

poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC

1 699,00 zł 2 089,77 zł

COMMAX
CDV-70UM 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP - 

obraz w obrazie, wbudowany moduł pamięci - zapis 

zdjęć/filmów na karcie microSD, funkcja interkomu, 

możliwość sterowania automatyką bramową - 

poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC

1 699,00 zł 2 089,77 zł

COMMAX
CDV-70UM(DC) 

BLUE

Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP - 

obraz w obrazie, wbudowany moduł pamięci - zapis 

zdjęć/filmów na karcie microSD, funkcja interkomu, 

możliwość sterowania automatyką bramową - 

poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

1 754,00 zł 2 157,42 zł

COMMAX
CDV-70UM(DC) 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP - 

obraz w obrazie, wbudowany moduł pamięci - zapis 

zdjęć/filmów na karcie microSD, funkcja interkomu, 

możliwość sterowania automatyką bramową - 

poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

1 754,00 zł 2 157,42 zł

http://www.gde.pl/cdv-70u-blue?utm_source=CDV-70U%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70u-white?utm_source=CDV-70U%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70u-dc-blue?utm_source=CDV-70U(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70u-dc-blue?utm_source=CDV-70U(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70u-dc-white?utm_source=CDV-70U(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70u-dc-white?utm_source=CDV-70U(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70um-blue?utm_source=CDV-70UM%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70um-blue?utm_source=CDV-70UM%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70um-white?utm_source=CDV-70UM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70um-white?utm_source=CDV-70UM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70um-dc-blue?utm_source=CDV-70UM(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70um-dc-blue?utm_source=CDV-70UM(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70um-dc-white?utm_source=CDV-70UM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70um-dc-white?utm_source=CDV-70UM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/620076f6f0c667ea3773d6be89440974.jpg?utm_source=CDV-70U BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c451c6ead024c57c2f47c31370b99ab8.jpg?utm_source=CDV-70U WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/620076f6f0c667ea3773d6be89440974.jpg?utm_source=CDV-70U(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c451c6ead024c57c2f47c31370b99ab8.jpg?utm_source=CDV-70U(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/57bf0a02e453260fa9e0d14d8af6bc46.jpg?utm_source=CDV-70UM BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c451c6ead024c57c2f47c31370b99ab8.jpg?utm_source=CDV-70UM WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/57bf0a02e453260fa9e0d14d8af6bc46.jpg?utm_source=CDV-70UM(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c451c6ead024c57c2f47c31370b99ab8.jpg?utm_source=CDV-70UM(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

COMMAX
CDV-70UX 

BLUE

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 na karcie microSD, 

funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką 

bramową - poprzez panel DRC-40KR2 lub moduł MD-

RA1X, zasilanie 230V AC

1 899,00 zł 2 335,77 zł

COMMAX
CDV-70UX 

WHITE

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 na karcie microSD, 

funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką 

bramową - poprzez panel DRC-40KR2 lub moduł MD-

RA1X, zasilanie 230V AC

1 899,00 zł 2 335,77 zł

COMMAX
CDV-70UX(DC) 

BLUE

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 na karcie microSD, 

funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką 

bramową - poprzez panel DRC-40KR2 lub moduł MD-

RA1X, zasilanie 16-28V DC

1 954,00 zł 2 403,42 zł

COMMAX
CDV-70UX(DC) 

WHITE

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 na karcie microSD, 

funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką 

bramową - poprzez panel DRC-40KR2 lub moduł MD-

RA1X, zasilanie 16-28V DC

1 954,00 zł 2 403,42 zł

COMMAX CDV-71AM
Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP - 

obraz w obrazie, wbudowany moduł pamięci - zapis 

zdjęć, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

1 349,00 zł 1 659,27 zł

COMMAX CDV-71AM(DC)
Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP - 

obraz w obrazie, wbudowany moduł pamięci - zapis 

zdjęć, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

1 404,00 zł 1 726,92 zł

http://www.gde.pl/cdv-70ux-blue?utm_source=CDV-70UX%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70ux-blue?utm_source=CDV-70UX%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70ux-white?utm_source=CDV-70UX%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70ux-white?utm_source=CDV-70UX%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70ux-dc-blue?utm_source=CDV-70UX(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70ux-dc-blue?utm_source=CDV-70UX(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70ux-dc-white?utm_source=CDV-70UX(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70ux-dc-white?utm_source=CDV-70UX(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-71am?utm_source=CDV-71AM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-71am-dc-?utm_source=CDV-71AM(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/91ca13ec363b18e3416c2cc075317459.jpg?utm_source=CDV-70UX BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0b48b538b8cc182afd2c93a2a9a981c8.jpg?utm_source=CDV-70UX WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/91ca13ec363b18e3416c2cc075317459.jpg?utm_source=CDV-70UX(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0b48b538b8cc182afd2c93a2a9a981c8.jpg?utm_source=CDV-70UX(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8252f35de4c2201a70039e69f3e2c9a8.jpg?utm_source=CDV-71AM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8252f35de4c2201a70039e69f3e2c9a8.jpg?utm_source=CDV-71AM(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX CDV-71BE
Monitor 7" słuchawkowy z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

czterech wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć, 

funkcja interkomu, zasilanie 230V AC

1 699,00 zł 2 089,77 zł

COMMAX
CDV-72UM 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem 

LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, wbudowany moduł pamięci - 

zapis zdjęć/filmów na karcie SD, funkcja interkomu, 

możliwość sterowania automatyką bramową - 

poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC

1 499,00 zł 1 843,77 zł

COMMAX
CDV-72UM(DC) 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem 

LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, wbudowany moduł pamięci - 

zapis zdjęć/filmów na karcie SD, funkcja interkomu, 

możliwość sterowania automatyką bramową - 

poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

1 554,00 zł 1 911,42 zł

COMMAX DP-3HP
Unifon do systemów 

wideodomofonowych

niezależna praca z kamerami jednoabonentowymi 

DRC-4xxx oraz wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRC-

nUC, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, zasilanie 230V AC

145,00 zł 178,35 zł

COMMAX DP-3HP(DC)
Unifon do systemów 

wideodomofonowych

niezależna praca z kamerami jednoabonentowymi 

DRC-4xxx oraz wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRC-

nUC, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, zasilanie 16-28V DC

145,00 zł 178,35 zł

COMMAX DP-4VHP
Unifon interkomowy do 

monitorów analogowych

dodatkowy unifon do monitorów serii CDV-xxx, 

funkcja interkomu, zasilanie z monitorów
89,00 zł 109,47 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Stacje bramowe

COMMAX DRC-40KA
Kamera natynkowa z 

regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - diody LED, 

styk NO, metalowy panel

439,00 zł 539,97 zł

COMMAX DRC-40KPT
Kamera natynkowa 

szerokokątna

kolorowa optyka, szerokokątny obiektyw, doświetlenie 

nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel
489,00 zł 601,47 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

469,00 zł 576,87 zł

COMMAX 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

559,00 zł 687,57 zł

COMMAX DRC-41UN/RFID

Kamera podtynkowa z 

regulacją optyki i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczka imienna

779,00 zł 958,17 zł

http://www.gde.pl/cdv-71be?utm_source=CDV-71BE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-72um-white?utm_source=CDV-72UM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-72um-white?utm_source=CDV-72UM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-72um-dc-white?utm_source=CDV-72UM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-72um-dc-white?utm_source=CDV-72UM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/dp-3hp?utm_source=DP-3HP&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/dp-3hp-dc-?utm_source=DP-3HP(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/dp-4vhp?utm_source=DP-4VHP&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-40ka?utm_source=DRC-40KA&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-40kpt?utm_source=DRC-40KPT&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-40kr2?utm_source=DRC-40KR2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-41un?utm_source=DRC-41UN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-41un-rfid?utm_source=DRC-41UN/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/87ec3c7fe22e2eac8aae333613032130.jpg?utm_source=CDV-71BE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7172443fe643883befdc0bd219b589ef.jpg?utm_source=CDV-72UM WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7172443fe643883befdc0bd219b589ef.jpg?utm_source=CDV-72UM(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0251c927a1320ee63f5fe0a39b2be7aa.jpg?utm_source=DP-3HP&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0251c927a1320ee63f5fe0a39b2be7aa.jpg?utm_source=DP-3HP(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ab0b7e9d74c991b1481e5d42f6fea96a.jpg?utm_source=DP-4VHP&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1f0403ebc462bd12bea4356c9b882ca3.jpg?utm_source=DRC-40KA&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4e9b084cbe7d46379223f96f97f2a949.jpg?utm_source=DRC-40KPT&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4e9b084cbe7d46379223f96f97f2a949.jpg?utm_source=DRC-40KR2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f7f98d4cbfd3c3648e5eef154892ad72.jpg?utm_source=DRC-41UN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8b83f1682ba239da9726a4d9ce626738.jpg?utm_source=DRC-41UN/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX 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

559,00 zł 687,57 zł

COMMAX
DRC-

4CANS/RFID

Kamera podtynkowa z 

regulacją optyki i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczka imienna

779,00 zł 958,17 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

399,00 zł 490,77 zł

COMMAX DRC-4CHC
Kamera natynkowa z 

regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczka 

imienna

559,00 zł 687,57 zł

COMMAX DRC-4CHC/RFID

Kamera natynkowa z 

regulacją optyki i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczka imienna

779,00 zł 958,17 zł

COMMAX DRC-4CPN2
Kamera natylkowa z ukrytą 

optyką Pin-hole

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy 

panel

439,00 zł 539,97 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

399,00 zł 490,77 zł

COMMAX DRC-4G Kamera natynkowa
kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, metalowy panel
349,00 zł 429,27 zł

COMMAX DRC-4L Kamera natynkowa
kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, plastikowy panel
299,00 zł 367,77 zł

COMMAX DRC-4L SILVER Kamera natynkowa
kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, plastikowy panel
299,00 zł 367,77 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-System interkomowy

COMMAX CAV-71B
Monitor do systemu 

interkomowego

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

czterech wejść - poprzez centralę CDS-4CM, monitor 

słuchawkowy, funkcja głośnomówiąca, interkom 

selektywny - mozliwość rozbudowy do 20 monitorów, 

centralny moduł pamięci - zapis zdjęć, zasilanie 230V 

AC

1 199,00 zł 1 474,77 zł

http://www.gde.pl/drc-4cans?utm_source=DRC-4CANS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4cans-rfid?utm_source=DRC-4CANS/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4cans-rfid?utm_source=DRC-4CANS/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4cgn2?utm_source=DRC-4CGN2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4chc?utm_source=DRC-4CHC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4chc-rfid?utm_source=DRC-4CHC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4cpn2?utm_source=DRC-4CPN2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4fc?utm_source=DRC-4FC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4g?utm_source=DRC-4G&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4l?utm_source=DRC-4L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4l-silver?utm_source=DRC-4L%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cav-71b?utm_source=CAV-71B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e7870a59d592e5309987fff023b8bcaa.jpg?utm_source=DRC-4CANS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d4e673e78776327bc1e8a5af3195b3f2.jpg?utm_source=DRC-4CANS/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/97a13573d898783f16734339b1e8bea1.jpg?utm_source=DRC-4CGN2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/056f2242cb197d9c40239cb400b9ffb5.jpg?utm_source=DRC-4CHC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8fb2dc05d58c6fbf5763b09cb7b1c28b.jpg?utm_source=DRC-4CHC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7edfc98fbcf8bccf6988d20fb570fdbc.jpg?utm_source=DRC-4CPN2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f0482b22c6208eff310f7ad3f9c65be9.jpg?utm_source=DRC-4FC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/43c18c84549db164b15bb2d4301af377.jpg?utm_source=DRC-4G&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/96ebf5113c6a2ebbbf9274435ab9a3c1.jpg?utm_source=DRC-4L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/cb8c5b236f3d817cb6429c2d24fe00f5.jpg?utm_source=DRC-4L SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/87ec3c7fe22e2eac8aae333613032130.jpg?utm_source=CAV-71B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

COMMAX CAV-71B(DC)
Monitor do systemu 

interkomowego

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

czterech wejść - poprzez centralę CDS-4CM, monitor 

słuchawkowy, funkcja głośnomówiąca, interkom 

selektywny - mozliwość rozbudowy do 20 monitorów, 

centralny moduł pamięci - zapis zdjęć, zasilanie 16-

28V DC

1 254,00 zł 1 542,42 zł

COMMAX CDS-4CM
Centrala systemu 

interkomowego

obsługa do 20 monitorów CAV-71B, do 4 kamer DRC-

4xxx - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, 

przekierowanie rozmów interkomowych pomiędzy 

monitorami, wbudowana pamięć 128 zdjęć 

zarządzana z każdego monitora, dodatkowe wyjście 

zasilania 14VDC

1 399,00 zł 1 720,77 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Przykładowe zestawy

COMMAX
CDV-35A/DRC-

4G

Wideodomofon 3,5" 

słuchawkowy z kamerą 

natynkową

Monitor z ekranem LCD 3,5" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały 

obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

metalowy panel

848,00 zł 1 043,04 zł

COMMAX
CDV-43K/DRC-

4G

Wideodomofon słuchawkowy 

4,3" z kamerą natynkową

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały 

obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

metalowy panel

768,00 zł 944,64 zł

COMMAX
CDV-43K/DRC-

4L

Wideodomofon słuchawkowy 

4,3" z kamerą natynkową

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały 

obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

plastikowy panel

718,00 zł 883,14 zł

COMMAX
CDV-43K2/DRC-

4L SILVER

Wideodomofon słuchawkowy 

4,3" z kamerą natynkową

Monitor z ekranem LCD 4,3" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, stały 

obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

plastikowy panel

738,00 zł 907,74 zł

COMMAX

CDV-

70AR3/DRC-

40KR2

Wideodomofon 

głośnomówiący 7" z kamerą 

natynkową

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk 

otwarcia bramy - poprzez panel DRC-40KR2, 

zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, regulacja 

położenia obiektywu w pionie +/- 12 stopni, 

doświetlenie nocne - diody LED, dwa styki: NO, 

NO/NC, metalowy panel

1 468,00 zł 1 805,64 zł

http://www.gde.pl/cav-71b-dc-?utm_source=CAV-71B(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cds-4cm?utm_source=CDS-4CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-35a-drc-4g?utm_source=CDV-35A/DRC-4G&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-35a-drc-4g?utm_source=CDV-35A/DRC-4G&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43k-drc-4g?utm_source=CDV-43K/DRC-4G&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43k-drc-4g?utm_source=CDV-43K/DRC-4G&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43k-drc-4l?utm_source=CDV-43K/DRC-4L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43k-drc-4l?utm_source=CDV-43K/DRC-4L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43k2-drc-4l-silver?utm_source=CDV-43K2/DRC-4L%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-43k2-drc-4l-silver?utm_source=CDV-43K2/DRC-4L%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70ar3-drc-40kr2?utm_source=CDV-70AR3/DRC-40KR2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70ar3-drc-40kr2?utm_source=CDV-70AR3/DRC-40KR2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70ar3-drc-40kr2?utm_source=CDV-70AR3/DRC-40KR2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/87ec3c7fe22e2eac8aae333613032130.jpg?utm_source=CAV-71B(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/a12a64c8002a19d8560ae9c07c77886e.jpg?utm_source=CDS-4CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e183f7c6d9192f3ed749fca404a47197.jpg?utm_source=CDV-35A/DRC-4G&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d8f119312920431efa7b5d3e6a523bcf.jpg?utm_source=CDV-43K/DRC-4G&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2d49824e409d599eddcd4d6a8ef83858.jpg?utm_source=CDV-43K/DRC-4L&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5ddeefbf248e0ba799d42abbb82eb906.jpg?utm_source=CDV-43K2/DRC-4L SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3584689579c3039dbf7983fdb054969a.jpg?utm_source=CDV-70AR3/DRC-40KR2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX

CDV-70KPT 

WHITE/DRC-

40KPT

Wideodomofon 7" 

słuchawkowy z kamerą 

natynkową

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, 

obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez 

MD-KAM2/4, zoom cyfrowy - przy współpracy z 

kamerą DRC-40KPT, funkcja interkomu, możliwość 

sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-

RA3B, zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, 

szerokokątny obiektyw, doświetlenie nocne - diody 

LED, styk NO, metalowy panel

1 438,00 zł 1 768,74 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Osłony, daszki

GDE OS-10B
Osłona aluminiowa do 

montażu natykowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4CPN2, kolor RAL 

9011mat
41,00 zł 50,43 zł

GDE OS-11
Osłona aluminiowa do 

montażu natykowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4CHC, kolor RAL 

9006
105,00 zł 129,15 zł

GDE OS-12
Osłona aluminiowa do 

montażu natykowego stacji

dodatkowa ochrona kamer DRC-40KA, DRC-40KPT, 

DRC-40KR2, kolor RAL 9006
63,00 zł 77,49 zł

GDE OS-1NG
Osłona aluminiowa do 

montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-4CANg, 

dodatkowa ochrona kamery
99,00 zł 121,77 zł

GDE OS-1NS
Osłona aluminiowa do 

montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-4CANs, 

dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006
99,00 zł 121,77 zł

GDE OS-1PS
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4CAN przy 

montażu podtynkowym, kolor RAL 9006
55,00 zł 67,65 zł

GDE OS-2NS
Osłona aluminiowa do 

montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-2AC1s, DR-

2A2N, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006
105,00 zł 129,15 zł

GDE OS-2PS
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

dodatkowa ochrona paneli DRC-2AC1s, DR-2A2N 

przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006
63,00 zł 77,49 zł

GDE OS-5N
Osłona aluminiowa do 

montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-4FC, 

dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006
105,00 zł 129,15 zł

GDE OS-5P
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4FC przy montażu 

podtynkowym, kolor RAL 9006
63,00 zł 77,49 zł

GDE OS-8N
Osłona aluminiowa do 

montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-41UN, 

dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006
105,00 zł 129,15 zł

http://www.gde.pl/cdv-70kpt-white-drc-40kpt?utm_source=CDV-70KPT%20WHITE/DRC-40KPT&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70kpt-white-drc-40kpt?utm_source=CDV-70KPT%20WHITE/DRC-40KPT&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cdv-70kpt-white-drc-40kpt?utm_source=CDV-70KPT%20WHITE/DRC-40KPT&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-10b?utm_source=OS-10B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-11?utm_source=OS-11&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-12?utm_source=OS-12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-1ng?utm_source=OS-1NG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-1ns?utm_source=OS-1NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-1ps?utm_source=OS-1PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-2ns?utm_source=OS-2NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-2ps?utm_source=OS-2PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-5n?utm_source=OS-5N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-5p?utm_source=OS-5P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-8n?utm_source=OS-8N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ec46b743c82be1b10be061f34b2148cb.jpg?utm_source=CDV-70KPT WHITE/DRC-40KPT&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3428e92235c820d1ae8c24c70256d05c.JPG?utm_source=OS-10B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/21360450cb1a51a7f715ed6b9c55778e.jpg?utm_source=OS-11&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/41c80d0f526172306e28dadc49eca34e.JPG?utm_source=OS-12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b0933d6e6b6ab1142d2fd39bc6fe4308.jpg?utm_source=OS-1NG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/af1cf187444620e900a96114c0bfb460.jpg?utm_source=OS-1NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/246c6456f58572776799e3d6fb4548af.jpg?utm_source=OS-1PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e7c7f18e513cbf99ea76bdef04322cc4.jpg?utm_source=OS-2NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1f5989cb0f4f86690bcad38a51e66def.jpg?utm_source=OS-2PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/af1cf187444620e900a96114c0bfb460.jpg?utm_source=OS-5N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/246c6456f58572776799e3d6fb4548af.jpg?utm_source=OS-5P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c9a187e17a984b1c21fabf3e7ee2180e.jpg?utm_source=OS-8N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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GDE OS-8P
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-41UN przy montażu 

podtynkowym, kolor RAL 9006
55,00 zł 67,65 zł

GDE OS-9B
Osłona aluminiowa do 

montażu natykowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4CGN2, kolor RAL 

9011mat
55,00 zł 67,65 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Moduły dodatkowe

GDE MD-AG

Moduł dzwonkowy / 

przekaźnikowy do monitorów 

Commax

umożliwia zdublowanie dźwieku wywołania monitora 

w innej lokalizacji, dodatkowe wyjście przekaźnikowe 

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

GDE MD-RA1X

Moduł przekaźnikowy do 

monitora Commax CDV-

70UX

pozwala na wysterowanie drugiego urządzenia (np. 

bramy) za pomocą funckji interkomu monitora CDV-

70UX, 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 MD-ZM12

Moduł zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowego 

monitora

moduł ochronny toru wizji, foni, zasilania kamery, 

powtarzalna energia wyładowania: 5J
69,00 zł 84,87 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe ABAXO

ABAXO C-200C Kamera z regulacją optyki

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania 

elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, panel 

metal/plastik, montaż podtynkowy

175,00 zł 215,25 zł

ABAXO C-700C
Kamera z ukrytą optyką Pin-

hole

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania 

elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, metalowy 

panel, montaż natynkowy

139,00 zł 170,97 zł

http://www.gde.pl/os-8p?utm_source=OS-8P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-9b?utm_source=OS-9B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/md-ag?utm_source=MD-AG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/md-kam2?utm_source=MD-KAM2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/md-kam4?utm_source=MD-KAM4&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/md-ra1x?utm_source=MD-RA1X&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/md-ra3b?utm_source=MD-RA3B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/md-ww2?utm_source=MD-WW2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/md-zk12?utm_source=MD-ZK12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/md-zm12?utm_source=MD-ZM12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/c-200c?utm_source=C-200C&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/c-700c?utm_source=C-700C&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d8a645603ffdc0fc1acd67f7ffa95845.jpg?utm_source=OS-8P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c1910a0c4f6cd76c48b2b120cfe84092.JPG?utm_source=OS-9B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/fb6466eb48db3bacf9a551962f4e26a3.jpg?utm_source=MD-AG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0cfb67cb19fff82cd9788f7228cdeda7.jpg?utm_source=MD-KAM2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0cfb67cb19fff82cd9788f7228cdeda7.jpg?utm_source=MD-KAM4&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/971160a3908602c1c316975d97879098.jpg?utm_source=MD-RA1X&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/971160a3908602c1c316975d97879098.jpg?utm_source=MD-RA3B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/047a5ac3b2a034150a11879b50a8dc60.jpg?utm_source=MD-WW2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c68766daab6621141ae4024fa260e598.jpg?utm_source=MD-ZK12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/69cc77829c2f05dcb04e806162fe30ef.jpg?utm_source=MD-ZM12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3d488fe04857f4f96210e565cce48a0c.jpg?utm_source=C-200C&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0e3cb7861e9b635dd91e545493104cab.jpg?utm_source=C-700C&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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ABAXO M-420C Monitor 4" głośnomówiący

Ekran LCD 4",  obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, 

dodatkowy przycisk otwierania bramy, 9 melodii 

wywołania, zasilanie monitora 13,5V DC w zestawie

321,00 zł 394,83 zł

ABAXO M-430CM
Monitor 4,3" słuchawkowy z 

pamięcią

Ekran LCD 4,3",  obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana pamięć 

20 zdjęć, funkcja interkomu, dodatkowy przycisk 

otwierania bramy, zasilanie monitora 13,5V DC w 

zestawie

281,00 zł 345,63 zł

ABAXO M-740CM
Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

Ekran LCD 7",  obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana pamięć 

20 zdjęć, dodatkowy przycisk otwierania bramy, 

zasilanie monitora 13,5V DC w zestawie

508,00 zł 624,84 zł

ABAXO M-820CM

Monitor 8" głośnomówiący z 

pamięcią i funkcjami 

multimedialnymi

Ekran LCD 8",  obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana pamięć 

1000 zdjęć, czytnik kart SD - zapis i odtwarzanie 

zdjęć / filmów / muzyki, pilot, dodatkowy przycisk 

otwierania bramy, zasilanie monitora 13,5V DC w 

zestawie

671,00 zł 825,33 zł

ABAXO MC-420C

Wideodomofon 4" 

głośnomówiący z kamerą Pin-

hole

"Monitor LCD 4"",  obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, 

dodatkowy przycisk otwierania bramy, 9 melodii 

wywołania, zasilanie monitora 13,5V DC w zestawie, 

kamera kolorowa, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania 

elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, metalowy 

panel, montaż natynkowy"

460,00 zł 565,80 zł

ABAXO MC-422C

Wideodomofon 4" 

głośnomówiący z kamerą z 

regulacją optyki

"Monitor LCD 4"",  obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, 

dodatkowy przycisk otwierania bramy, 9 melodii 

wywołania, zasilanie monitora 13,5V DC w zestawie, 

kamera kolorowa ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania 

elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, panel 

metal/plastik, montaż podtynkowy"

496,00 zł 610,08 zł

ABAXO MC-430CM

Wideodomofon 4,3" 

głośnomówiący z pamięcią i 

kamerą Pin-hole

"Monitor LCD 4,3"",  obsługa dwóch wejść - 

możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, 

wbudowana pamięć 20 zdjęć, funkcja interkomu, 

dodatkowy przycisk otwierania bramy, zasilanie 

monitora 13,5V DC w zestawie, 

kamera kolorowa, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania 

elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, metalowy 

panel, montaż natynkowy"

420,00 zł 516,60 zł

http://www.gde.pl/m-420c?utm_source=M-420C&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/m-430cm?utm_source=M-430CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/m-740cm?utm_source=M-740CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/m-820cm?utm_source=M-820CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/mc-420c?utm_source=MC-420C&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/mc-422c?utm_source=MC-422C&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/mc-430cm?utm_source=MC-430CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0bd9a92527218c82855b77fb4fdd4165.jpg?utm_source=M-420C&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/23e5dcb32c7d365cc8b50649f2f7a5a0.jpg?utm_source=M-430CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f15af7f9bbae20c1dd009342e62f43f6.jpg?utm_source=M-740CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/06ccf15eb472bad9fe0ad4003251bd30.jpg?utm_source=M-820CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e422a44a3d562973d4f21b7176ddc3f8.jpg?utm_source=MC-420C&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f805e3cb08e0adebea83414cb1c310b5.jpg?utm_source=MC-422C&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0f4b0e57ab477a02b4c2504c5abb3fc4.jpg?utm_source=MC-430CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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ABAXO MC-432CM

Wideodomofon 4,3" 

głośnomówiący z pamięcią i 

kamerą z regulacją optyki

"Monitor LCD 4,3"",  obsługa dwóch wejść - 

możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, 

wbudowana pamięć 20 zdjęć, funkcja interkomu, 

dodatkowy przycisk otwierania bramy, zasilanie 

monitora 13,5V DC w zestawie, 

kamera kolorowa, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania 

elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, metalowy 

panel, montaż natynkowy"

456,00 zł 560,88 zł

ABAXO MC-740CM

Wideodomofon 7" 

głośnomówiący z pamięcią i 

kamerą Pin-hole

"Monitor LCD 7"",  obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana pamięć 

20 zdjęć, dodatkowy przycisk otwierania bramy, 

zasilanie monitora 13,5V DC w zestawie,

kamera kolorowa, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania 

elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, metalowy 

panel, montaż natynkowy"

647,00 zł 795,81 zł

ABAXO MC-742CM

Wideodomofon 7" 

głośnomówiący z pamięcią i 

kamerą z regulacją optyki

"Monitor LCD 7"",  obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana pamięć 

20 zdjęć, dodatkowy przycisk otwierania bramy, 

zasilanie monitora 13,5V DC w zestawie,

kamera kolorowa, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania 

elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, metalowy 

panel, montaż natynkowy"

683,00 zł 840,09 zł

ABAXO MC-820CM

Wideodomofon  8" 

głośnomówiący z pamięcią i 

funkcjami multimedialnymi, 

kamera Pin-hole

"Monitor LCD 8"",  obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana pamięć 

1000 zdjęć, czytnik kart SD - zapis i odtwarzanie 

zdjęć / filmów / muzyki, pilot, dodatkowy przycisk 

otwierania bramy, zasilanie monitora 13,5V DC w 

zestawie, 

kamera kolorowa, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania 

elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, metalowy 

panel, montaż natynkowy"

810,00 zł 996,30 zł

ABAXO MC-822CM

Wideodomofon  8" 

głośnomówiący z pamięcią i 

funkcjami multimedialnymi, 

kamera z regulacją optyki

"Monitor LCD 8"",  obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana pamięć 

1000 zdjęć, czytnik kart SD - zapis i odtwarzanie 

zdjęć / filmów / muzyki, pilot, dodatkowy przycisk 

otwierania bramy, zasilanie monitora 13,5V DC w 

zestawie, 

kamera kolorowa, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody IR, wyjście zasilania 

elektrozaczepu 12VDC / max.300mA, metalowy 

panel, montaż natynkowy"

846,00 zł 1 040,58 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-Systemy wieloprzyciskowe

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-Systemy wieloprzyciskowe-Stacje bramowe

COMMAX DRC-10AC2
Kamera 10-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

799,00 zł 982,77 zł

http://www.gde.pl/mc-432cm?utm_source=MC-432CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/mc-740cm?utm_source=MC-740CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/mc-742cm?utm_source=MC-742CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/mc-820cm?utm_source=MC-820CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/mc-822cm?utm_source=MC-822CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-10ac2?utm_source=DRC-10AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d4ebde2137654c156197b462cf7fa35a.jpg?utm_source=MC-432CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/193cac5f6262561db108a8b5a79acbed.jpg?utm_source=MC-740CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/30fbfc9ae1f0ef23c8a86bd9a7ae253f.jpg?utm_source=MC-742CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c7bce6fd2a743e231cc668c2bbde6b88.jpg?utm_source=MC-820CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/93f95c220f47e8360fcdd3172071f9bc.jpg?utm_source=MC-822CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7925164e167bfe4ce6b1a32b92d61f69.jpg?utm_source=DRC-10AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX
DRC-

10AC2/RFID

Kamera 10-abonentowa z 

regulacją optyki i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 10 breloków w zestawie + karta 

Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 

12V DC

1 019,00 zł 1 253,37 zł

COMMAX DRC-12AC2
Kamera 12-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

849,00 zł 1 044,27 zł

COMMAX
DRC-

12AC2/RFID

Kamera 12-abonentowa z 

regulacją optyki i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 12 breloków w zestawie + karta 

Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 

12V DC

1 069,00 zł 1 314,87 zł

COMMAX DRC-14AC2
Kamera 14-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

899,00 zł 1 105,77 zł

COMMAX
DRC-

14AC2/RFID

Kamera 14-abonentowa z 

regulacją optyki i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 14 breloków w zestawie + karta 

Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 

12V DC

1 119,00 zł 1 376,37 zł

COMMAX DRC-16AC2
Kamera 16-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

999,00 zł 1 228,77 zł

COMMAX
DRC-

16AC2/RFID

Kamera 16-abonentowa z 

regulacją optyki i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 16 breloków w zestawie + karta 

Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 

12V DC

1 219,00 zł 1 499,37 zł

COMMAX 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

699,00 zł 859,77 zł

COMMAX DRC-2UC/RFID

Kamera 2-abonentowa z 

regulacją optyki  i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

919,00 zł 1 130,37 zł

COMMAX 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

749,00 zł 921,27 zł

http://www.gde.pl/drc-10ac2-rfid?utm_source=DRC-10AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-10ac2-rfid?utm_source=DRC-10AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-12ac2?utm_source=DRC-12AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-12ac2-rfid?utm_source=DRC-12AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-12ac2-rfid?utm_source=DRC-12AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-14ac2?utm_source=DRC-14AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-14ac2-rfid?utm_source=DRC-14AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-14ac2-rfid?utm_source=DRC-14AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-16ac2?utm_source=DRC-16AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-16ac2-rfid?utm_source=DRC-16AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-16ac2-rfid?utm_source=DRC-16AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-2uc?utm_source=DRC-2UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-2uc-rfid?utm_source=DRC-2UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-3uc?utm_source=DRC-3UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d4648e9d39b1713bbca5db6928bad5c8.jpg?utm_source=DRC-10AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/765ccb1f2675214eb62dd5876ac0b176.jpg?utm_source=DRC-12AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b112f07b00ac09b6b5e56ec24fe228b2.jpg?utm_source=DRC-12AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1e99aa3309c0653581830268f75f8dc9.jpg?utm_source=DRC-14AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e4b8d6559d290dda72cb69c95816810c.jpg?utm_source=DRC-14AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4b9cb0d23b3f21b28032f49085ffbb06.jpg?utm_source=DRC-16AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/934b6cf2c0e13d036cc2a981c2bbe1c3.jpg?utm_source=DRC-16AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d1070f8921a57d10de95af61f3543c44.jpg?utm_source=DRC-2UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f3d385e87150e7a53548be36ac036e6b.jpg?utm_source=DRC-2UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4293d940b6d46e6ea545bb8173a07654.jpg?utm_source=DRC-3UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX DRC-3UC/RFID

Kamera 3-abonentowa z 

regulacją optyki  i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

969,00 zł 1 191,87 zł

COMMAX DRC-4AC2
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

644,00 zł 792,12 zł

COMMAX DRC-4AC2/RFID

Kamera 4-abonentowa z 

regulacją optyki  i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

864,00 zł 1 062,72 zł

COMMAX 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

769,00 zł 945,87 zł

COMMAX DRC-4UC/RFID

Kamera 4-abonentowa z 

regulacją optyki  i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 4 breloki w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

989,00 zł 1 216,47 zł

COMMAX 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

789,00 zł 970,47 zł

COMMAX DRC-5UC/RFID

Kamera 5-abonentowa z 

regulacją optyki  i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 5 breloków w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

1 009,00 zł 1 241,07 zł

COMMAX DRC-6AC2
Kamera 6-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

688,00 zł 846,24 zł

COMMAX DRC-6AC2/RFID

Kamera 6-abonentowa z 

regulacją optyki  i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 6 breloków w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

908,00 zł 1 116,84 zł

COMMAX DRC-6UC
Kamera 6-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

809,00 zł 995,07 zł

http://www.gde.pl/drc-3uc-rfid?utm_source=DRC-3UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4ac2?utm_source=DRC-4AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4ac2-rfid?utm_source=DRC-4AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4uc?utm_source=DRC-4UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-4uc-rfid?utm_source=DRC-4UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-5uc?utm_source=DRC-5UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-5uc-rfid?utm_source=DRC-5UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-6ac2?utm_source=DRC-6AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-6ac2-rfid?utm_source=DRC-6AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-6uc?utm_source=DRC-6UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/43a603b3d7de684b57764162100d5625.jpg?utm_source=DRC-3UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/cc5fb05000fd84a8c3abe7ed8fd64ada.jpg?utm_source=DRC-4AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/30573ffd1b0736fc0e74c23c2341be13.jpg?utm_source=DRC-4AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2ffc1c4e2ead697cbd2f6f88f77c3949.jpg?utm_source=DRC-4UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c7e9203a0939b83c5af15017c4cb1c91.jpg?utm_source=DRC-4UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ea39630d422613819ed1966044f8407b.jpg?utm_source=DRC-5UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b1ce688bb52ecfbb6f4a31e45a217f53.jpg?utm_source=DRC-5UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0140adbbfa9f86aee45d277e82bb5795.jpg?utm_source=DRC-6AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/bbbb8639e9ffc5113207b30684149c5b.jpg?utm_source=DRC-6AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/def10c502b85661563e38a79bfc19452.jpg?utm_source=DRC-6UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX DRC-6UC/RFID

Kamera 6-abonentowa z 

regulacją optyki  i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 6 breloków w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

1 029,00 zł 1 265,67 zł

COMMAX DRC-7UC
Kamera 7-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

829,00 zł 1 019,67 zł

COMMAX DRC-7UC/RFID

Kamera 7-abonentowa z 

regulacją optyki  i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 7 breloków w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

1 049,00 zł 1 290,27 zł

COMMAX DRC-8AC2
Kamera 8-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

749,00 zł 921,27 zł

COMMAX DRC-8AC2/RFID

Kamera 8-abonentowa z 

regulacją optyki  i czytnikiem 

RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, wbudowany czytnik 

kart/breloków - 8 breloków w zestawie + karta Master, 

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

969,00 zł 1 191,87 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-Systemy wieloprzyciskowe-Osłony, daszki

GDE OS-3NS
Osłona aluminiowa do 

montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-4AC2, DRC-

6AC2, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006
105,00 zł 129,15 zł

GDE OS-3PS
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

dodatkowa ochrona paneli DRC-4AC2, DRC-6AC2 

przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006
64,00 zł 78,72 zł

GDE OS-4NS
Osłona aluminiowa do 

montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-

8/10/12/14AC2, DRC-GAC, dodatkowa ochrona 

panelu, kolor RAL 9006

110,00 zł 135,30 zł

GDE OS-4PS
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

dodatkowa ochrona paneli DRC-8/10/12/14AC2, DRC-

GAC przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006
70,00 zł 86,10 zł

GDE OS-6N
Osłona aluminiowa do 

montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-2/3/4UC, 

DR-2/4/6UM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 

9006

112,00 zł 137,76 zł

GDE OS-6P
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

dodatkowa ochrona paneli DRC-2/3/4UC, DR-

2/4/6UM przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006
70,00 zł 86,10 zł

GDE OS-7N
Osłona aluminiowa do 

montażu natykowego stacji

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-5/6/7UC, 

DR-8UM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006
118,00 zł 145,14 zł

http://www.gde.pl/drc-6uc-rfid?utm_source=DRC-6UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-7uc?utm_source=DRC-7UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-7uc-rfid?utm_source=DRC-7UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-8ac2?utm_source=DRC-8AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-8ac2-rfid?utm_source=DRC-8AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-3ns?utm_source=OS-3NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-3ps?utm_source=OS-3PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-4ns?utm_source=OS-4NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-4ps?utm_source=OS-4PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-6n?utm_source=OS-6N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-6p?utm_source=OS-6P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/os-7n?utm_source=OS-7N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/fe20ddebda337f0f00cc8a6b1986b345.jpg?utm_source=DRC-6UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ed8d272e07fdd09c54b6526f8ca6a335.jpg?utm_source=DRC-7UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9bf6d07fb3cb363e5234121e006b7a50.jpg?utm_source=DRC-7UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2b01837804246676b5f50fc4dba20a5f.jpg?utm_source=DRC-8AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/39eec7b308f179ab4744f1dab7323cbd.jpg?utm_source=DRC-8AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/00ddeda3235cf28e38c1373c9d9fe67b.jpg?utm_source=OS-3NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/95a94103c93fe44421023f4cdc464829.jpg?utm_source=OS-3PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6dbabe5a327ef1eaf54d4035fae18233.jpg?utm_source=OS-4NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/bf8055f0ae4bd9156a470dc8bd99c84a.jpg?utm_source=OS-4PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/50124c486987856646f0fb739faa060f.jpg?utm_source=OS-6N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d9ae91e06ea598859632cf188111e525.jpg?utm_source=OS-6P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b6cd434248af190b0d8f02e1d85a3468.jpg?utm_source=OS-7N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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GDE OS-7P
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

dodatkowa ochrona paneli DRC-5/6/7UC, DR-8UM 

przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006
76,00 zł 93,48 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-Systemy wieloprzyciskowe-Moduły dodatkowe

GDE MD-CA240-1
Moduł cyfrowo-analogowy do 

DRC-nAM, DRC-240

pozwala na podłączenie monitorów CDV-xxx oraz 

unifonu DP-3HP do systemów serii 240, nAM
119,00 zł 146,37 zł

GDE MD-CA240-1K Moduł kodu do systemu 240
rozszerza funkcjonalność kamery DRC-240 o 

otwarcie wejścia kodem
119,00 zł 146,37 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View-Monitory, unifony systemowe

COMMAX AP-3SG Unifon systemu Gate View

niezależna praca z kamerami systemowymi Gate 

View oraz jednoabonentowymi DRC-4xxx / 

wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRC-nUC, 

połączenie ze stacją portierską, zasilanie 230V AC

232,00 zł 285,36 zł

COMMAX AP-3SG(DC) Unifon systemu Gate View

niezależna praca z kamerami systemowymi Gate 

View oraz jednoabonentowymi DRC-4xxx / 

wieloabonentowymi DRC-nAC2, DRC-nUC, 

połączenie ze stacją portierską, zasilanie 16-28V DC

232,00 zł 285,36 zł

COMMAX CAV-35GN
Monitor 3,5" słuchawkowy 

systemu Gate View

kolorowy ekran LCD 3,5" z doświetleniem LED, praca 

z kamerami systemowymi Gate View oraz 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 230V AC

599,00 zł 736,77 zł

COMMAX CAV-35GN(DC)
Monitor 3,5" słuchawkowy 

systemu Gate View

kolorowy ekran LCD 3,5" z doświetleniem LED, praca 

z kamerami systemowymi Gate View oraz 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 16-24V DC

654,00 zł 804,42 zł

COMMAX CAV-43MG
Monitor 4,3" głośnomówiący 

systemu Gate View

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca 

z kamerami systemowymi Gate View oraz 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 230V AC

599,00 zł 736,77 zł

COMMAX CAV-43MG(DC)
Monitor 4,3" głośnomówiący 

systemu Gate View

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca 

z kamerami systemowymi Gate View oraz 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 16-24V DC

654,00 zł 804,42 zł

COMMAX
CAV-70CG 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący 

systemu Gate View

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, praca z 

kamerami systemowymi Gate View oraz 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 230V AC

999,00 zł 1 228,77 zł

http://www.gde.pl/os-7p?utm_source=OS-7P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/md-ca240-1?utm_source=MD-CA240-1&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/md-ca240-1k?utm_source=MD-CA240-1K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/ap-3sg?utm_source=AP-3SG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/ap-3sg-dc-?utm_source=AP-3SG(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cav-35gn?utm_source=CAV-35GN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cav-35gn-dc-?utm_source=CAV-35GN(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cav-43mg?utm_source=CAV-43MG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cav-43mg-dc-?utm_source=CAV-43MG(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cav-70cg-white?utm_source=CAV-70CG%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cav-70cg-white?utm_source=CAV-70CG%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/95f9dbfd981b3678b37944c5d803a272.jpg?utm_source=OS-7P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/43592e5b3b4de087ab43aa88ee1f44ef.jpg?utm_source=MD-CA240-1&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/43592e5b3b4de087ab43aa88ee1f44ef.jpg?utm_source=MD-CA240-1K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/50daf23497348b57ddc939c083acc40c.jpg?utm_source=AP-3SG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/50daf23497348b57ddc939c083acc40c.jpg?utm_source=AP-3SG(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c7aceb3bd2f7962d212dca37c5bbfe5e.jpg?utm_source=CAV-35GN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c7aceb3bd2f7962d212dca37c5bbfe5e.jpg?utm_source=CAV-35GN(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/242bba3ab9de18584f26a9aa92ab021e.jpg?utm_source=CAV-43MG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/242bba3ab9de18584f26a9aa92ab021e.jpg?utm_source=CAV-43MG(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3a6fb60833c9de099dda3b72743e5a2c.jpg?utm_source=CAV-70CG WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX
CAV-70CG(DC) 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący 

systemu Gate View

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, praca z 

kamerami systemowymi Gate View oraz 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 16-24V DC

1 054,00 zł 1 296,42 zł

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

COMMAX DRC-GAC
Kamera wieloabonentowa 

systemu GateView

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO/NC, metalowy panel, klawiatura 

numeryczna, otwarcie wejścia kodem, funkcje 

programowania systemu, zasilanie 12V DC w 

zestawie

1 649,00 zł 2 028,27 zł

COMMAX DRC-GAC/RFID

Kamera wieloabonentowa 

systemu GateView z 

czytnikiem RFID

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

pionie i poziomie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO/NC, metalowy panel, klawiatura 

numeryczna, otwarcie wejścia kodem, wbudowany 

czytnik kart/breloków - 6 breloków w zestawie + karta 

Master, funkcje programowania systemu, zasilanie 

12V DC w zestawie

1 869,00 zł 2 298,87 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View-Dystrybutory, stacje portierskie

COMMAX CCU-4GF
Dystrybutor mieszkaniowy 

systemu GateView

1 x wejście, 1 wyjście przelotowe, 4 x wyjście do 

monitorów CAV-xxx / unifonu AP-3SG, zasilanie 12V 

DC

199,00 zł 244,77 zł

COMMAX CDS-4GS
Centrala portierska systemu 

Gate View

montaż naścienny, klawiatura numeryczna, 

komunikacja audio z lokatorami i kamerami, zasilanie 

12V DC

399,00 zł 490,77 zł

GDE MD-GS4
Moduł - sumator magistrali 

Gate View

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

COMMAX VD-103(N)
Wzmacniacz/rozdzielacz 

wideo systemu Gate View

umożliwia rozdzielenie magistrali (np. z kamery DRC-

GUM) na 3 piony - np.. Klatki, zasilanie 12V DC
249,00 zł 306,27 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View +

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View +-Monitory systemowe

COMMAX CMV-43A

Monitor 4,3" słuchawkowy 

systemu analogowego i Gate 

View +

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca 

w systemie Gate View + oraz z kamerami 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 230V AC

549,00 zł 675,27 zł

COMMAX CMV-43A(DC)

Monitor 4,3" głośnomówiący 

systemu analogowego i Gate 

View +

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca 

w systemie Gate View + oraz z kamerami 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 16-28V DC

604,00 zł 742,92 zł

http://www.gde.pl/cav-70cg-dc-white?utm_source=CAV-70CG(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cav-70cg-dc-white?utm_source=CAV-70CG(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-gac?utm_source=DRC-GAC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-gac-rfid?utm_source=DRC-GAC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/ccu-4gf?utm_source=CCU-4GF&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cds-4gs?utm_source=CDS-4GS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/md-gs4?utm_source=MD-GS4&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/vd-103-n-?utm_source=VD-103(N)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cmv-43a?utm_source=CMV-43A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cmv-43a-dc-?utm_source=CMV-43A(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3a6fb60833c9de099dda3b72743e5a2c.jpg?utm_source=CAV-70CG(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/56fe62ce2f137f1181f67423e0aeb42e.jpg?utm_source=DRC-GAC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7b26057f95fa1082406257f5b8e4c26c.jpg?utm_source=DRC-GAC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/08ee8656e3493158ad96025697a3833e.jpg?utm_source=CCU-4GF&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7366c56d2d2520b93dd5972fa04e592b.jpg?utm_source=CDS-4GS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/be7cc564faa0f163fa7ef8346f87be24.jpg?utm_source=VD-103(N)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/18071a3bd6bdfa90c5796c3ac8624103.jpg?utm_source=CMV-43A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/18071a3bd6bdfa90c5796c3ac8624103.jpg?utm_source=CMV-43A(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX CMV-43S

Monitor 4,3" głośnomówiący 

systemu analogowego i Gate 

View +

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca 

w systemie Gate View + oraz z kamerami 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 230V AC

549,00 zł 675,27 zł

COMMAX CMV-43S(DC)

Monitor 4,3" głośnomówiący 

systemu analogowego i Gate 

View +

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca 

w systemie Gate View + oraz z kamerami 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 16-28V DC

604,00 zł 742,92 zł

COMMAX CMV-70S

Monitor 7" głośnomówiący 

systemu analogowego i Gate 

View +

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca 

w systemie Gate View + oraz z kamerami 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 230V AC

799,00 zł 982,77 zł

COMMAX CMV-70S(DC)

Monitor 7" głośnomówiący 

systemu analogowego i Gate 

View +

kolorowy ekran LCD 4,3" z doświetleniem LED, praca 

w systemie Gate View + oraz z kamerami 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, połączenie ze stacją 

portierską, zasilanie 16-28V DC

854,00 zł 1 050,42 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View +-Stacje bramowe

COMMAX DRC-12UX
Expander 12-przyciskowy 

systemu Gate View +

ekspander - rozszerzenie kamery DRC-GUM, 

przyciski bezpośredniego wyboru lokatorów
540,00 zł 664,20 zł

COMMAX DRC-GUM
Kamera wieloabonentowa 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, funkcje programowania systemu, 

zasilanie 12V DC w zestawie

1 945,00 zł 2 392,35 zł

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

2 165,00 zł 2 662,95 zł

COMMAX DRC-NP

Ekspander z polem 

opisowym systemu Gate 

View +

ekspander - rozszerzenie kamery DRC-GUM, pole 

opisowe umożlilwiające przedstawienie informacji - 

np. listy lokali

320,00 zł 393,60 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe COMMAX-System hybrydowy Gate View +-Dystrybutory, stacje portierskie

COMMAX CDS-2AG
Centrala portierska systemu 

Gate View +

klawiatura numeryczna + przyciski funkcyjne, 

wyświetlacz alfanumeryczny, identyfikacja 

dzwnoniącego, komunikacja audio z lokatorami i 

kamerami, zasilanie 12V DC

1 200,00 zł 1 476,00 zł

http://www.gde.pl/cmv-43s?utm_source=CMV-43S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cmv-43s-dc-?utm_source=CMV-43S(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cmv-70s?utm_source=CMV-70S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cmv-70s-dc-?utm_source=CMV-70S(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-12ux?utm_source=DRC-12UX&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-gum?utm_source=DRC-GUM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-gum-rfid?utm_source=DRC-GUM/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-np?utm_source=DRC-NP&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cds-2ag?utm_source=CDS-2AG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6791cdf125deb4fad09847ca44c530dd.jpg?utm_source=CMV-43S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6791cdf125deb4fad09847ca44c530dd.jpg?utm_source=CMV-43S(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/12d545ab09b4d51c3d39759f42eb10de.jpg?utm_source=CMV-70S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/12d545ab09b4d51c3d39759f42eb10de.jpg?utm_source=CMV-70S(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c9d2fe82f33aacbe3a497be1d7f52671.jpg?utm_source=DRC-12UX&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e37aa904ec538c92ea4cbeea769227c6.jpg?utm_source=DRC-GUM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/18bc790c3b5467f812369eb273454f74.jpg?utm_source=DRC-GUM/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9fa8aa1c63d51a424f67704e94225f08.jpg?utm_source=DRC-NP&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d64410a5e9aa1d4f7287fd5c379c479d.jpg?utm_source=CDS-2AG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX CGW-M2I
Dystrybutor - bramka LAN 

systemu Gate View +

przekierowanie połączen do lokatorów na aplikację 

Android / iOS, zarządzanie przez przeglądarkę www
2 000,00 zł 2 460,00 zł

COMMAX CMD-101BU
Dystrybutor blokowy do 

systemu Gate View +

umożliwia podłączenie dystrybutorów 

mieszkaniowych, kamer systemowych, dystrybutorów 

CCTV i stacji portierskich, zasilanie 24V DC

440,00 zł 541,20 zł

COMMAX CMD-104VU
Dystrybutor kamer CCTV do 

systemu Gate View +

umożliwia dołączenie 4 kamer CCTV do magistrali 

systemowej, zasilanie 14V DC w zestawie
490,00 zł 602,70 zł

COMMAX CMD-404CFU
Dystrybutor mieszkaniowy do 

systemu Gate View +

umożliwia podłączenie 4 monitorów serii CDV-xxx do 

magistrali Gate View +, zasilanie 24V DC
400,00 zł 492,00 zł

COMMAX CMD-404FU
Dystrybutor mieszkaniowy do 

systemu Gate View +

umożliwia podłączenie 4 monitorów systemowych 

CMV-xxx do magistrali Gate View +, zasilanie 24V 

DC

350,00 zł 430,50 zł

http://www.gde.pl/cgw-m2i?utm_source=CGW-M2I&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cmd-101bu?utm_source=CMD-101BU&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cmd-104vu?utm_source=CMD-104VU&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cmd-404cfu?utm_source=CMD-404CFU&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cmd-404fu?utm_source=CMD-404FU&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/da5f9bbc83ef08a9bc2633ee9e2dec66.jpg?utm_source=CGW-M2I&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/17a1d9284d5b030d986bb6db2f0345b0.jpg?utm_source=CMD-101BU&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/19c6c68ca8da691a04c744cd6c019177.jpg?utm_source=CMD-104VU&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/01fe4fc4d093061564c51f9430977ef6.jpg?utm_source=CMD-404CFU&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/caee2321a945c77b1340018ce13d82a5.jpg?utm_source=CMD-404FU&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik

