
Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Monitory, unifony

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

549,00 zł 520,00 zł

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

604,00 zł 575,00 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

499,00 zł 430,00 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

554,00 zł 485,00 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

549,00 zł 440,00 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

549,00 zł 440,00 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

604,00 zł 495,00 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

604,00 zł 495,00 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 599,00 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 654,00 zł

http://www.gde.pl/cdv-43m-blue?utm_source=CDV-43M%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-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://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0f74b75f91259e520249d10db0315d8a.jpg?utm_source=CDV-43M BLUE&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


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

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 450,00 zł

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 540,00 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 505,00 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 595,00 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

549,00 zł 520,00 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

499,00 zł 480,00 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

649,00 zł 550,00 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

699,00 zł 620,00 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

549,00 zł 510,00 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

599,00 zł 580,00 zł

http://www.gde.pl/cdv-43u-blue?utm_source=CDV-43U%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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-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://integrator.gde.pl/uploads/products/images/faba055d9251d7a95decc0432965bf87.jpg?utm_source=CDV-43U BLUE&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/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


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

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

999,00 zł 899,00 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

1 054,00 zł 954,00 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

1 399,00 zł 1 100,00 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

1 454,00 zł 1 155,00 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe COMMAX-Stacje bramowe

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 380,00 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 1 090,00 zł

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 1 145,00 zł

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://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/drc-4fc?utm_source=DRC-4FC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cav-71b?utm_source=CAV-71B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/cav-71b-dc-?utm_source=CAV-71B(DC)&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
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/f0482b22c6208eff310f7ad3f9c65be9.jpg?utm_source=DRC-4FC&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
http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/87ec3c7fe22e2eac8aae333613032130.jpg?utm_source=CAV-71B(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

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 1 190,00 zł

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 670,00 zł

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 890,00 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 700,00 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 920,00 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 780,00 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 1 000,00 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 800,00 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 1 020,00 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 510,00 zł

http://www.gde.pl/cds-4cm?utm_source=CDS-4CM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
http://www.gde.pl/drc-10ac2?utm_source=DRC-10AC2&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-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-4ac2?utm_source=DRC-4AC2&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/7925164e167bfe4ce6b1a32b92d61f69.jpg?utm_source=DRC-10AC2&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/cc5fb05000fd84a8c3abe7ed8fd64ada.jpg?utm_source=DRC-4AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Stara cena 

detal netto

Nowa cena 

detal netto

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 730,00 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 580,00 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 730,00 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 650,00 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 870,00 zł

http://www.gde.pl/drc-4ac2-rfid?utm_source=DRC-4AC2/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-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://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/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
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http://integrator.gde.pl/uploads/products/images/39eec7b308f179ab4744f1dab7323cbd.jpg?utm_source=DRC-8AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik

