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Wideodomofony

Wideodomofony-Wideodomofony IP

Wideodomofony-Wideodomofony IP-Monitory IP

COMMAX
CIOT-1020M 

DARK SILVER

Monitor IP 10,2" 

głośnomówiący

ekran dotykowy, wbudowana kamera (funkcja 

wideointerkomu), pamięć wewnętrzna + czytnik kart 

MicroSD, PoE, WiFi, współpraca z aplikacją mobilną

współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym, 

wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka 

www

1 750,00 zł 2 152,50 zł

COMMAX
CIOT-1020M 

WHITE

Monitor IP 10,2" 

głośnomówiący

ekran dotykowy, wbudowana kamera (funkcja 

wideointerkomu), pamięć wewnętrzna + czytnik kart 

MicroSD, PoE, WiFi, współpraca z aplikacją mobilną

współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym, 

wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka 

www

1 750,00 zł 2 152,50 zł

COMMAX CIOT-700ML Monitor IP 7" głośnomówiący

ekran dotykowy, pamięć wewnętrzna + czytnik kart 

MicroSD, PoE, współpraca z aplikacją mobilną

współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym, 

wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka 

www

1 130,00 zł 1 389,90 zł

COMMAX
CIOT-700ML 

DARK SILVER
Monitor IP 7" głośnomówiący

ekran dotykowy, pamięć wewnętrzna + czytnik kart 

MicroSD, PoE, współpraca z aplikacją mobilną

współpraca z systemem jedno i wielorodzinnym, 

wyświetlanie informacji pogodowej, przeglądarka 

www

1 130,00 zł 1 389,90 zł

Wideodomofony-Wideodomofony IP-Stacje bramowe IP

COMMAX CIOT-24XM IP Expander 24 przyciski

Expander 24 przyciskowy, obudowa ze stopu metali, 

podświetlane przyciski, tabliczki opisowe, współpraca 

z monitorami systemowymi oraz stacją portierską

950,00 zł 1 168,50 zł

COMMAX CIOT-D20M Kamera IP jednoabonentowa
kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany 

przycisk dotykowy, montaż natynkowy
640,00 zł 787,20 zł

COMMAX
CIOT-

D20M/RFID

Kamera IP jednoabonentowa 

z czytnikiem RFID

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany 

przycisk dotykowy, wbudowany czytnik kart/breloków - 

4 breloki w zestawie + karta Master, montaż 

natynkowy

905,00 zł 1 113,15 zł

COMMAX CIOT-D20P
Kamera IP jednoabonentowa 

z ukrytą optyką Pin-hole

kamera 2MPx, ukryta optyka typu Pin-hole, obudowa 

metalowa, podświetlany przycisk, montaż natynkowy, 

regulacja panelu w poziomie +/- 30 stopni

870,00 zł 1 070,10 zł

COMMAX CIOT-D21M Kamera IP jednoabonentowa
kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany 

przycisk mechaniczny, montaż natynkowy
640,00 zł 787,20 zł

COMMAX
CIOT-D21M 

METAL
Kamera IP jednoabonentowa

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, metalowy panel 

frontowy, podświetlany przycisk mechaniczny, 

montaż natynkowy

680,00 zł 836,40 zł

https://gde.pl/ciot-1020m-dark-silver?utm_source=CIOT-1020M%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-1020m-dark-silver?utm_source=CIOT-1020M%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-1020m-white?utm_source=CIOT-1020M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-1020m-white?utm_source=CIOT-1020M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-700ml?utm_source=CIOT-700ML&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-700ml-dark-silver?utm_source=CIOT-700ML%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-700ml-dark-silver?utm_source=CIOT-700ML%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-24xm?utm_source=CIOT-24XM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d20m?utm_source=CIOT-D20M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d20m-rfid?utm_source=CIOT-D20M/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d20m-rfid?utm_source=CIOT-D20M/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d20p?utm_source=CIOT-D20P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d21m?utm_source=CIOT-D21M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d21m-metal?utm_source=CIOT-D21M%20METAL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d21m-metal?utm_source=CIOT-D21M%20METAL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e25004f9425c4c525b7b27899958cd6b.jpg?utm_source=CIOT-1020M DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7d52f56012ba99f38ee47f7cd4d3c9d9.jpg?utm_source=CIOT-1020M WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b9160ea3b494cbd88e039ff946fc1785.jpg?utm_source=CIOT-700ML&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8f2df12d0da7e0a033321cc52b2a3a66.jpg?utm_source=CIOT-700ML DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/37fa445ec8c4dae0327987bbb0ded89b.jpg?utm_source=CIOT-24XM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3a9712041292c55465aeacd7d4e3ec6a.jpg?utm_source=CIOT-D20M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/549caefd0b982a5fdb1e3a74b5374950.jpg?utm_source=CIOT-D20M/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7dacef9f4cee250820650f26d1db5a82.jpg?utm_source=CIOT-D20P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1e21fa69edb3d6794e7ba675ce5c432a.jpg?utm_source=CIOT-D21M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/90f919a4e269f1a43992995ed13f7d78.jpg?utm_source=CIOT-D21M METAL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX
CIOT-

D21M/RFID

Kamera IP jednoabonentowa 

z czytnikiem RFID

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podświetlany 

przycisk mechaniczny, wbudowany czytnik 

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

montaż natynkowy

905,00 zł 1 113,15 zł

COMMAX CIOT-L2TM Kamera wieloabonentowa IP

kamera 3MPx, klawiatura numeryczna - wypukłe 

przyciski, wyświetlacz OLED, obudowa ze stopu 

metali, 2 przyciski szybkiego wyboru, czytnik kart, 

BLE, komunikaty głosowe, zasilanie 14VDC (w 

zestawie)

2 600,00 zł 3 198,00 zł

COMMAX CIOT-L7FM Kamera wieloabonentowa IP

kamera 3MPx, ekran dotykowy 7", obudowa ze stopu 

metali, czytnik kart, BLE, komunikaty głosowe, 

zasilanie 14VDC (w zestawie)

2 350,00 zł 2 890,50 zł

Wideodomofony-Wideodomofony IP-Moduły dodatkowe IP

COMMAX CGW-1KM
Serwer VoIP systemu IP 

COMMAX

przekazywanie połączeń pomiędzy elementami 

systemu wieloabonentowego
2 300,00 zł 2 829,00 zł

COMMAX CIOT-G700M Stacja portierska IP

funkcja głośnomówiąca, ekran dotykowy 7", 

komunikacja z abonentami, podgląd kamer CCTV, 

zasilanie 14VDC (w zestawie), odbieranie informacji 

alarmowych, pamieć zdarzeń

3 000,00 zł 3 690,00 zł

COMMAX CIOT-H4L2 Switch 4xPoE 4x10/100M PoE + 2x10/100M, zasilanie 230V 242,00 zł 297,66 zł

COMMAX CIOT-H8L2 Switch 8xPoE 8x10/100M PoE + 2x10/100M, zasilanie 230V 368,00 zł 452,64 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe

Wideodomofony-Jednoabonentowe-Stacje domowe (monitory, unifony)

COMMAX CDV-1024MA
Monitor 10" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz 

1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu 

(interkom selektywny), zasilanie 230V AC

1 270,00 zł 1 562,10 zł

COMMAX
CDV-1024MA 

DARK SILVER

Monitor 10" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz 

1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu 

(interkom selektywny), zasilanie 230V AC

1 270,00 zł 1 562,10 zł

COMMAX
CDV-

1024MA(DC)

Monitor 10" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz 

1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu 

(interkom selektywny), zasilanie 16-28V DC

1 270,00 zł 1 562,10 zł

https://gde.pl/ciot-d21m-rfid?utm_source=CIOT-D21M/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-d21m-rfid?utm_source=CIOT-D21M/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-l2tm?utm_source=CIOT-L2TM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-l7fm?utm_source=CIOT-L7FM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cgw-1km?utm_source=CGW-1KM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-g700m?utm_source=CIOT-G700M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-h4l2?utm_source=CIOT-H4L2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/ciot-h8l2?utm_source=CIOT-H8L2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma?utm_source=CDV-1024MA&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma-dark-silver?utm_source=CDV-1024MA%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma-dark-silver?utm_source=CDV-1024MA%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma-dc-?utm_source=CDV-1024MA(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma-dc-?utm_source=CDV-1024MA(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/87c11dbc014acd1bd48b6144c7a888c4.jpg?utm_source=CIOT-D21M/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9c3222d5e7a30450420a01aeb6fa7fab.jpg?utm_source=CIOT-L2TM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/40a2c2d383c4de132b3ccfd985bd83c2.jpg?utm_source=CIOT-L7FM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/05ffa371bdfc4a08ef871864d247c955.jpg?utm_source=CGW-1KM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/949a031282a84a55cdd22c761fb3f5b3.jpg?utm_source=CIOT-G700M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b0934f2093eefa329bec539b587fbbe5.jpg?utm_source=CIOT-H4L2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/605e79413290e229842e0cc7709ce549.jpg?utm_source=CIOT-H8L2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2a0419c874c78e36e888043afa55ba64.jpg?utm_source=CDV-1024MA&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d471633ce616e07f9001e655c01bd0a4.jpg?utm_source=CDV-1024MA DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2a0419c874c78e36e888043afa55ba64.jpg?utm_source=CDV-1024MA(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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Cena detal 
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COMMAX

CDV-

1024MA(DC) 

DARK SILVER

Monitor 10" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 10" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p oraz 

1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość 

rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu 

(interkom selektywny), zasilanie 16-28V DC

1 270,00 zł 1 562,10 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

410,00 zł 504,30 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

410,00 zł 504,30 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

490,00 zł 602,70 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

490,00 zł 602,70 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

504,00 zł 619,92 zł

COMMAX
CDV-43M 

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

504,00 zł 619,92 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

504,00 zł 619,92 zł

COMMAX
CDV-43M(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

504,00 zł 619,92 zł

COMMAX CDV-704MA
Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 

zasilanie 230V AC

1 050,00 zł 1 291,50 zł

https://gde.pl/cdv-1024ma-dc-dark-silver?utm_source=CDV-1024MA(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma-dc-dark-silver?utm_source=CDV-1024MA(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-1024ma-dc-dark-silver?utm_source=CDV-1024MA(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43k2?utm_source=CDV-43K2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43k2-dc-?utm_source=CDV-43K2(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43km?utm_source=CDV-43KM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43km-dc-?utm_source=CDV-43KM(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-blue?utm_source=CDV-43M%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-white?utm_source=CDV-43M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-white?utm_source=CDV-43M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-dc-blue?utm_source=CDV-43M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-dc-blue?utm_source=CDV-43M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-dc-white?utm_source=CDV-43M(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43m-dc-white?utm_source=CDV-43M(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma?utm_source=CDV-704MA&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d471633ce616e07f9001e655c01bd0a4.jpg?utm_source=CDV-1024MA(DC) DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43K2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43K2(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43KM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c02c053d2e793d3b53f0f5bedeaa4785.jpg?utm_source=CDV-43KM(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/16b159cca036f0e164578d1807e3542d.jpg?utm_source=CDV-43M BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ca77a00b21454def6473a334ed2272aa.jpg?utm_source=CDV-43M WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/16b159cca036f0e164578d1807e3542d.jpg?utm_source=CDV-43M(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ca77a00b21454def6473a334ed2272aa.jpg?utm_source=CDV-43M(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1a0021ad8e57bddd52d76d6d202319d3.jpg?utm_source=CDV-704MA&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

COMMAX
CDV-704MA 

DARK SILVER

Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 

zasilanie 230V AC

1 050,00 zł 1 291,50 zł

COMMAX CDV-704MA(DC)
Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 

zasilanie 16-28V DC

1 050,00 zł 1 291,50 zł

COMMAX
CDV-704MA(DC) 

DARK SILVER

Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 

zasilanie 16-28V DC

1 050,00 zł 1 291,50 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

570,00 zł 701,10 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

570,00 zł 701,10 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

670,00 zł 824,10 zł

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

670,00 zł 824,10 zł

COMMAX
CDV-70HM2 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta 

microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 230V AC

720,00 zł 885,60 zł

COMMAX
CDV-70HM2(DC) 

WHITE

Monitor 7" głośnomówiący z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, moduł pamięci - wbudowany + karta 

microSD, funkcja interkomu, możliwość sterowania 

automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, 

zasilanie 16-28V DC

720,00 zł 885,60 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

800,00 zł 984,00 zł

https://gde.pl/cdv-704ma-dark-silver?utm_source=CDV-704MA%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dark-silver?utm_source=CDV-704MA%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dc-?utm_source=CDV-704MA(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dc-dark-silver?utm_source=CDV-704MA(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dc-dark-silver?utm_source=CDV-704MA(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h-white?utm_source=CDV-70H%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h-dc-white?utm_source=CDV-70H(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h-dc-white?utm_source=CDV-70H(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h2-white?utm_source=CDV-70H2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h2-white?utm_source=CDV-70H2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h2-dc-white?utm_source=CDV-70H2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h2-dc-white?utm_source=CDV-70H2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70hm2-white?utm_source=CDV-70HM2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70hm2-white?utm_source=CDV-70HM2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70hm2-dc-white?utm_source=CDV-70HM2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70hm2-dc-white?utm_source=CDV-70HM2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70m-blue?utm_source=CDV-70M%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6a58e808b30df734ea178292102b45e6.jpg?utm_source=CDV-704MA DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1a0021ad8e57bddd52d76d6d202319d3.jpg?utm_source=CDV-704MA(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6a58e808b30df734ea178292102b45e6.jpg?utm_source=CDV-704MA(DC) DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4ceffd96d40c66ae01df46dcdbdf02fc.jpg?utm_source=CDV-70H WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4ceffd96d40c66ae01df46dcdbdf02fc.jpg?utm_source=CDV-70H(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4ceffd96d40c66ae01df46dcdbdf02fc.jpg?utm_source=CDV-70H2 WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4ceffd96d40c66ae01df46dcdbdf02fc.jpg?utm_source=CDV-70H2(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4ceffd96d40c66ae01df46dcdbdf02fc.jpg?utm_source=CDV-70HM2 WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4ceffd96d40c66ae01df46dcdbdf02fc.jpg?utm_source=CDV-70HM2(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c0f2128174f1a94c27513ad48a733458.jpg?utm_source=CDV-70M BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

COMMAX
CDV-70M 

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, 

metalizowany panel, zasilanie 230V AC

800,00 zł 984,00 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

800,00 zł 984,00 zł

COMMAX
CDV-70M(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, 

metalizowany panel, zasilanie 16-28V DC

800,00 zł 984,00 zł

COMMAX CDV-70MF
Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja 

PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 230V 

AC

1 140,00 zł 1 402,20 zł

COMMAX
CDV-70MF 

DARK SILVER

Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja 

PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 230V 

AC

1 140,00 zł 1 402,20 zł

COMMAX CDV-70MF(DC)
Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja 

PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 16-

28V DC

1 140,00 zł 1 402,20 zł

COMMAX
CDV-70MF(DC) 

DARK SILVER

Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

kolorowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja 

PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu, zasilanie 16-

28V DC

1 140,00 zł 1 402,20 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

500,00 zł 615,00 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

500,00 zł 615,00 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

600,00 zł 738,00 zł

https://gde.pl/cdv-70m-white?utm_source=CDV-70M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70m-white?utm_source=CDV-70M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70m-dc-blue?utm_source=CDV-70M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70m-dc-blue?utm_source=CDV-70M(DC)%20BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70m-dc-white?utm_source=CDV-70M(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70m-dc-white?utm_source=CDV-70M(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf?utm_source=CDV-70MF&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf-dark-silver?utm_source=CDV-70MF%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf-dark-silver?utm_source=CDV-70MF%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf-dc-?utm_source=CDV-70MF(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf-dc-dark-silver?utm_source=CDV-70MF(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf-dc-dark-silver?utm_source=CDV-70MF(DC)%20DARK%20SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70n-white?utm_source=CDV-70N%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70n-dc-white?utm_source=CDV-70N(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70n-dc-white?utm_source=CDV-70N(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70n2-white?utm_source=CDV-70N2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70n2-white?utm_source=CDV-70N2%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4a923717f8bede1dde78c0c7fc3b5172.jpg?utm_source=CDV-70M WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c0f2128174f1a94c27513ad48a733458.jpg?utm_source=CDV-70M(DC) BLUE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4a923717f8bede1dde78c0c7fc3b5172.jpg?utm_source=CDV-70M(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/45815ca003a82eb15d52b81609a49922.jpg?utm_source=CDV-70MF&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c064956889617c0c76567b7435c7432b.jpg?utm_source=CDV-70MF DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/45815ca003a82eb15d52b81609a49922.jpg?utm_source=CDV-70MF(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c064956889617c0c76567b7435c7432b.jpg?utm_source=CDV-70MF(DC) DARK SILVER&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N2 WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

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

600,00 zł 738,00 zł

COMMAX
CDV-70NM 

WHITE

Monitor 7" słuchawkowy z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" 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

630,00 zł 774,90 zł

COMMAX
CDV-70NM(DC) 

WHITE

Monitor 7" słuchawkowy z 

pamięcią

kolorowy ekran LCD 7" 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 16-28V DC

630,00 zł 774,90 zł

COMMAX
CDV-77M 

BLACK
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, 

błyszczący panel, zasilanie 230V AC

800,00 zł 984,00 zł

COMMAX
CDV-77M 

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, 

błyszczący panel, zasilanie 230V AC

800,00 zł 984,00 zł

COMMAX
CDV-77M(DC) 

BLACK
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, 

błyszczący panel, zasilanie 16-28V DC

800,00 zł 984,00 zł

COMMAX
CDV-77M(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, 

błyszczący panel, zasilanie 16-28V DC

800,00 zł 984,00 zł

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

504,00 zł 619,92 zł

COMMAX CMV-43A(DC)

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 16-28V DC

504,00 zł 619,92 zł

https://gde.pl/cdv-70n2-dc-white?utm_source=CDV-70N2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70n2-dc-white?utm_source=CDV-70N2(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70nm-white?utm_source=CDV-70NM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70nm-white?utm_source=CDV-70NM%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70nm-dc-white?utm_source=CDV-70NM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70nm-dc-white?utm_source=CDV-70NM(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-77m-black?utm_source=CDV-77M%20BLACK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-77m-black?utm_source=CDV-77M%20BLACK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-77m-white?utm_source=CDV-77M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-77m-white?utm_source=CDV-77M%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-77m-dc-black?utm_source=CDV-77M(DC)%20BLACK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-77m-dc-black?utm_source=CDV-77M(DC)%20BLACK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-77m-dc-white?utm_source=CDV-77M(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-77m-dc-white?utm_source=CDV-77M(DC)%20WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cmv-43a?utm_source=CMV-43A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cmv-43a-dc-?utm_source=CMV-43A(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70N2(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70NM WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f40c7d64bc09f81676e3be811ed6a640.jpg?utm_source=CDV-70NM(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/26067eb062f7e9ec258484e1d264e5b0.jpg?utm_source=CDV-77M BLACK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4b1e3fc93339c5ed97d3ed6c250c3b1c.jpg?utm_source=CDV-77M WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/26067eb062f7e9ec258484e1d264e5b0.jpg?utm_source=CDV-77M(DC) BLACK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4b1e3fc93339c5ed97d3ed6c250c3b1c.jpg?utm_source=CDV-77M(DC) WHITE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/18071a3bd6bdfa90c5796c3ac8624103.jpg?utm_source=CMV-43A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/18071a3bd6bdfa90c5796c3ac8624103.jpg?utm_source=CMV-43A(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

COMMAX CMV-70MX
Monitor 7" głośnomówiący 

"Smart"

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem 

LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi 

(połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł 

pamięci - zapis zdjęć/filmów, funkcja interkomu, 

możliwość sterowania automatyką bramową - 

poprzez panel DRC-40KR2, DRC-4CPNK lub moduł 

MD-RA3B, zasilanie 230V AC

1 450,00 zł 1 783,50 zł

COMMAX CMV-70MX(DC)
Monitor 7" głośnomówiący 

"Smart"

kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem 

LED, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi 

(połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł 

pamięci - zapis zdjęć/filmów, funkcja interkomu, 

możliwość sterowania automatyką bramową - 

poprzez panel DRC-40KR2, DRC-4CPNK lub moduł 

MD-RA3B, zasilanie 16-28V DC

1 450,00 zł 1 783,50 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

152,00 zł 186,96 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

152,00 zł 186,96 zł

COMMAX DP-4VHP
Unifon interkomowy do 

monitorów analogowych

dodatkowy unifon do monitorów serii CDV-xxx, 

funkcja interkomu, zasilanie z monitorów
94,00 zł 115,62 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe-Stacje bramowe jednoabonentowe

COMMAX DR-3PK

Stacja bramowa 

jednoabonentowa z zamkiem 

szyfrowym

montaż natynkowy, zamek szyfrowy, dwa wyjścia 

przekaźnikowe - styki NO, metalowy panel
315,00 zł 387,45 zł

COMMAX DR-3Q2
Stacja bramowa 

jednoabonentowa

montaż natynkowy, plastikowy panel, do współpracy z 

unifonem DP-3HP i monitorami serii CDV-xxx, CMV-

xxx

94,00 zł 115,62 zł

COMMAX DRC-40DK

Kamera natynkowa z 

regulacją optyki i zamkiem 

szyfrowym

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

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

diody LED, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare,  

zamek szyfrowy, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki 

NO, NO/NC, plastikowy panel

725,00 zł 891,75 zł

COMMAX DRC-40DKHD

Kamera natynkowa z 

regulacją optyki i zamkiem 

szyfrowym, optyka HD 960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia 

obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, 

doświetlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik 

kart/breloków Mifare,  zamek szyfrowy, dwa wyjścia 

przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel

861,00 zł 1 059,03 zł

https://gde.pl/cmv-70mx?utm_source=CMV-70MX&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cmv-70mx-dc-?utm_source=CMV-70MX(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dp-3hp?utm_source=DP-3HP&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dp-3hp-dc-?utm_source=DP-3HP(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dp-4vhp?utm_source=DP-4VHP&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-3pk?utm_source=DR-3PK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-3q2?utm_source=DR-3Q2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-40dk?utm_source=DRC-40DK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-40dkhd?utm_source=DRC-40DKHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/987f180f3bf446b738152c4ffbff9789.jpg?utm_source=CMV-70MX&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/987f180f3bf446b738152c4ffbff9789.jpg?utm_source=CMV-70MX(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0251c927a1320ee63f5fe0a39b2be7aa.jpg?utm_source=DP-3HP&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0251c927a1320ee63f5fe0a39b2be7aa.jpg?utm_source=DP-3HP(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ab0b7e9d74c991b1481e5d42f6fea96a.jpg?utm_source=DP-4VHP&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8abd114338b8501c06fddf58e2563a94.jpg?utm_source=DR-3PK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/43d1eca6cadb280c7f31e6b191ecb2ed.jpg?utm_source=DR-3Q2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5b6118729e8fdae57f0b45fc8b86456c.jpg?utm_source=DRC-40DK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1b1ab83cb424715c341511cefddf6b14.jpg?utm_source=DRC-40DKHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

COMMAX DRC-40K
Kamera natynkowa z 

regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

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

styk NO, metalowy panel

330,00 zł 405,90 zł

COMMAX DRC-40KHD

Kamera natynkowa z 

regulacją optyki, optyka HD 

960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia 

obiektywu w pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, metalowy panel

330,00 zł 405,90 zł

COMMAX DRC-40KPT
Kamera natynkowa 

szerokokątna

kolorowa optyka, szerokokątny obiektyw, doświetlenie 

nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel
470,00 zł 578,10 zł

COMMAX DRC-40KR2
Kamera natynkowa z 

regulacją optyki

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

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

dwa styki: NO, NO/NC, metalowy panel

460,00 zł 565,80 zł

COMMAX DRC-40YFD

Kamera natynkowa z 

regulacją optyki, optyka HD 

1080p

kolorowa optyka HD 1080p, regulacja położenia 

obiektywu w pionie +/- 12 stopni, doświetlenie nocne - 

diody LED, dwa styki: NO, NO/NC, metalowy panel, 

zintegrowany daszek

470,00 zł 578,10 zł

COMMAX DRC-41DK

Kamera podynkowa z 

regulacją optyki i zamkiem 

szyfrowym

kolorowa optyka, regulacja położenia obiektywu w 

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

diody LED, wbudowany czytnik kart/breloków Mifare,  

zamek szyfrowy, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki 

NO, NO/NC, plastikowy panel

725,00 zł 891,75 zł

COMMAX DRC-41DKHD

Kamera podynkowa z 

regulacją optyki i zamkiem 

szyfrowym, optyka HD 960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia 

obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, 

doświetlenie nocne - diody LED, wbudowany czytnik 

kart/breloków Mifare,  zamek szyfrowy, dwa wyjścia 

przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, plastikowy panel

861,00 zł 1 059,03 zł

COMMAX DRC-41QC Kamera natynkowa
kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, plastikowy panel
250,00 zł 307,50 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

524,00 zł 644,52 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

755,00 zł 928,65 zł

COMMAX DRC-41UNHD

Kamera podtynkowa z 

regulacją optyki, optyka HD 

960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia 

obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, 

doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy 

panel, tabliczka imienna

660,00 zł 811,80 zł

COMMAX
DRC-

41UNHD/RFID

Kamera podtynkowa z 

regulacją optyki i czytnikiem 

RFID, optyka HD 960p

kolorowa optyka HD 960p, 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

890,00 zł 1 094,70 zł

https://gde.pl/drc-40k?utm_source=DRC-40K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-40khd?utm_source=DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-40kpt?utm_source=DRC-40KPT&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-40kr2?utm_source=DRC-40KR2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-40yfd?utm_source=DRC-40YFD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-41dk?utm_source=DRC-41DK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-41dkhd?utm_source=DRC-41DKHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-41qc?utm_source=DRC-41QC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-41un?utm_source=DRC-41UN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-41un-rfid?utm_source=DRC-41UN/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-41unhd?utm_source=DRC-41UNHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-41unhd-rfid?utm_source=DRC-41UNHD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-41unhd-rfid?utm_source=DRC-41UNHD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1f0403ebc462bd12bea4356c9b882ca3.jpg?utm_source=DRC-40K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/892115b63940a812c5d0db67fb48eee8.jpg?utm_source=DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4e9b084cbe7d46379223f96f97f2a949.jpg?utm_source=DRC-40KPT&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4e9b084cbe7d46379223f96f97f2a949.jpg?utm_source=DRC-40KR2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3bb5cfcbea6c1a1b7349b823e751dece.JPG?utm_source=DRC-40YFD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/91b6b8b1e8e0b2a9c290e923d0444f60.jpg?utm_source=DRC-41DK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e2e922fe7f85147a1e63274b18dc6b3e.jpg?utm_source=DRC-41DKHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b595668084954cffe1294a91ea30952d.jpg?utm_source=DRC-41QC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f7f98d4cbfd3c3648e5eef154892ad72.jpg?utm_source=DRC-41UN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8b83f1682ba239da9726a4d9ce626738.jpg?utm_source=DRC-41UN/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ff9017f5c6a51f70b609be39bf4cf066.jpg?utm_source=DRC-41UNHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/eccb4fdd5919fa6013c8b1c63fe91c8b.jpg?utm_source=DRC-41UNHD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

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

524,00 zł 644,52 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

754,00 zł 927,42 zł

COMMAX DRC-4CGN2
Kamera natynkowa z ukrytą 

optyką Pin-hole

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy 

panel

263,00 zł 323,49 zł

COMMAX DRC-4CPHD

Kamera natynkowa z ukrytą 

optyką Pin-hole, optyka HD 

960p

kolorowa optyka HD 960p, ukryty obiektyw typu Pin-

hole, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

metalowy panel

450,00 zł 553,50 zł

COMMAX DRC-4CPN3
Kamera natynkowa z ukrytą 

optyką Pin-hole

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy 

panel,dwa wyjścia przekaźnikowe (styki NO)

294,00 zł 361,62 zł

COMMAX DRC-4CPNK

Kamera natynkowa z ukrytą 

optyką Pin-hole i zamkiem 

szyfrowym

kolorowa optyka, ukryty obiektyw typu Pin-hole, 

zamek szyfrowy, doświetlenie nocne - diody LED, 

dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, metalowy 

panel

410,00 zł 504,30 zł

COMMAX DRC-4CPNKHD

Kamera natynkowa z ukrytą 

optyką Pin-hole i zamkiem 

szyfrowym, optyka HD 960p

kolorowa optyka HD 960p, ukryty obiektyw typu Pin-

hole, zamek szyfrowy, doświetlenie nocne - diody 

LED, dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, 

metalowy panel

578,00 zł 710,94 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 DARK 

GREY
Kamera natynkowa

kolorowa optyka, stały obiektyw, doświetlenie nocne - 

diody LED, styk NO, metalowy panel
330,00 zł 405,90 zł

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

diody LED, styk NO, plastikowy panel
210,00 zł 258,30 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe-Przykładowe zestawy

COMMAX

CDV-

43K2(DC)/DRC-

4G DARK GREY

Wideodomofon słuchawkowy 

4,3" z kamerą natynkową

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

obsługa dwóch paneli wejściowych - 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

740,00 zł 910,20 zł

https://gde.pl/drc-4cans?utm_source=DRC-4CANS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4cans-rfid?utm_source=DRC-4CANS/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4cans-rfid?utm_source=DRC-4CANS/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4cgn2?utm_source=DRC-4CGN2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4cphd?utm_source=DRC-4CPHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4cpn3?utm_source=DRC-4CPN3&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4cpnk?utm_source=DRC-4CPNK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4cpnkhd?utm_source=DRC-4CPNKHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4fc?utm_source=DRC-4FC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4g-dark-grey?utm_source=DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4g-dark-grey?utm_source=DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4y?utm_source=DRC-4Y&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43k2-dc-drc-4g-dark-grey?utm_source=CDV-43K2(DC)/DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43k2-dc-drc-4g-dark-grey?utm_source=CDV-43K2(DC)/DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43k2-dc-drc-4g-dark-grey?utm_source=CDV-43K2(DC)/DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e7870a59d592e5309987fff023b8bcaa.jpg?utm_source=DRC-4CANS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d4e673e78776327bc1e8a5af3195b3f2.jpg?utm_source=DRC-4CANS/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/97a13573d898783f16734339b1e8bea1.jpg?utm_source=DRC-4CGN2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5f3bba4a86c5ed57cccc1a33e51df751.jpg?utm_source=DRC-4CPHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7d3e3a7af35eb06e88b18e336ba2d4de.jpg?utm_source=DRC-4CPN3&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8abd114338b8501c06fddf58e2563a94.jpg?utm_source=DRC-4CPNK&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/1e4eeefe3ab989d4cea9b6679ea7173c.jpg?utm_source=DRC-4CPNKHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f0482b22c6208eff310f7ad3f9c65be9.jpg?utm_source=DRC-4FC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/164fb2f22440538acc75b105339cc074.jpg?utm_source=DRC-4G DARK GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4bcd7f6c87498f267f563a9157e21ce5.jpg?utm_source=DRC-4Y&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e840634cccd5754bde5dcb401143044a.jpg?utm_source=CDV-43K2(DC)/DRC-4G DARK GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

COMMAX
CDV-43K2/DRC-

4G DARK GREY

Wideodomofon słuchawkowy 

4,3" z kamerą natynkową

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

obsługa dwóch paneli wejściowych - 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

740,00 zł 910,20 zł

COMMAX

CDV-

704MA(DC)/DRC-

40KHD

Wideodomofon 

głośnomówiący 7" HD z 

kamerą natynkową

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa 

jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 

zasilanie 16-24V DC, kamera kolorowa, regulowany 

obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

metalowy panel

1 380,00 zł 1 697,40 zł

COMMAX

CDV-

704MA/DRC-

40KHD

Wideodomofon 

głośnomówiący 7" HD z 

kamerą natynkową

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 960p, obsługa 

dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-

KAM2/4, funkcja interkomu (interkom selektywny), 

zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, regulowany 

obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, 

metalowy panel

1 380,00 zł 1 697,40 zł

COMMAX
CDV-70H 

WHITE/DRC-40K

Wideodomofon 

głośnomówiący 7" z kamerą 

natynkową

Monitor z ekranem 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, kamera kolorowa, 

regulowany obiektyw, doświetlenie nocne - diody 

LED, styk NO, metalowy panel

900,00 zł 1 107,00 zł

COMMAX
CDV-70MF/DRC-

40YFD

Monitor 7" z serii "Fine View 

HD" z doświetleniem LED

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, 

dotykowy, obsługa rozdzielczości HD 1080p, funkcja 

PIP, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia 

przez MD-KAM2/4, funkcja interkomu (interkom 

selektywny), zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, 

regulowany obiektyw, doświetlenie nocne - diody 

LED, dwa styki NO, NO/NC, metalowy panel

1 610,00 zł 1 980,30 zł

Wideodomofony-Jednoabonentowe-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

https://gde.pl/cdv-43k2-drc-4g-dark-grey?utm_source=CDV-43K2/DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-43k2-drc-4g-dark-grey?utm_source=CDV-43K2/DRC-4G%20DARK%20GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dc-drc-40khd?utm_source=CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dc-drc-40khd?utm_source=CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-dc-drc-40khd?utm_source=CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-drc-40khd?utm_source=CDV-704MA/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-drc-40khd?utm_source=CDV-704MA/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-704ma-drc-40khd?utm_source=CDV-704MA/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h-white-drc-40k?utm_source=CDV-70H%20WHITE/DRC-40K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70h-white-drc-40k?utm_source=CDV-70H%20WHITE/DRC-40K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf-drc-40yfd?utm_source=CDV-70MF/DRC-40YFD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cdv-70mf-drc-40yfd?utm_source=CDV-70MF/DRC-40YFD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/md-ag?utm_source=MD-AG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/md-kam2?utm_source=MD-KAM2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/md-kam4?utm_source=MD-KAM4&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e840634cccd5754bde5dcb401143044a.jpg?utm_source=CDV-43K2/DRC-4G DARK GREY&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2628e28616eb5bac0361f0296dfafaaf.jpg?utm_source=CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2628e28616eb5bac0361f0296dfafaaf.jpg?utm_source=CDV-704MA/DRC-40KHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/a8c383e7e78cff64f3d66ef1e7c6ac7f.jpg?utm_source=CDV-70H WHITE/DRC-40K&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/87ce4ab658023d86d59671da1cf6eb56.jpg?utm_source=CDV-70MF/DRC-40YFD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/fb6466eb48db3bacf9a551962f4e26a3.jpg?utm_source=MD-AG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8ef7e3437e969e83280898f6a409bac4.jpg?utm_source=MD-KAM2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0cfb67cb19fff82cd9788f7228cdeda7.jpg?utm_source=MD-KAM4&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

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-Wieloabonentowe

Wideodomofony-Wieloabonentowe-System hybrydowy Gate View

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

COMMAX DRC-12UX
Expander 12-przyciskowy 

systemu Gate View +

ekspander - rozszerzenie kamery DRC-GUM, 

przyciski bezpośredniego wyboru lokatorów
567,00 zł 697,41 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

1 840,00 zł 2 263,20 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

2 070,00 zł 2 546,10 zł

COMMAX DRC-NP

Ekspander z polem 

opisowym systemu Gate 

View +

ekspander - rozszerzenie kamery DRC-GUM, pole 

opisowe umożlilwiające przedstawienie informacji - 

np. listy lokali

336,00 zł 413,28 zł

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

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

1 260,00 zł 1 549,80 zł

https://gde.pl/md-ra1x?utm_source=MD-RA1X&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/md-ra3b?utm_source=MD-RA3B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/md-ww2?utm_source=MD-WW2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/md-zk12?utm_source=MD-ZK12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/md-zm12?utm_source=MD-ZM12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-12ux?utm_source=DRC-12UX&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-gum?utm_source=DRC-GUM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-gum-rfid?utm_source=DRC-GUM/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-np?utm_source=DRC-NP&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cds-2ag?utm_source=CDS-2AG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/971160a3908602c1c316975d97879098.jpg?utm_source=MD-RA1X&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/971160a3908602c1c316975d97879098.jpg?utm_source=MD-RA3B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/047a5ac3b2a034150a11879b50a8dc60.jpg?utm_source=MD-WW2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c68766daab6621141ae4024fa260e598.jpg?utm_source=MD-ZK12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/69cc77829c2f05dcb04e806162fe30ef.jpg?utm_source=MD-ZM12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c9d2fe82f33aacbe3a497be1d7f52671.jpg?utm_source=DRC-12UX&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e37aa904ec538c92ea4cbeea769227c6.jpg?utm_source=DRC-GUM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/18bc790c3b5467f812369eb273454f74.jpg?utm_source=DRC-GUM/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9fa8aa1c63d51a424f67704e94225f08.jpg?utm_source=DRC-NP&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d64410a5e9aa1d4f7287fd5c379c479d.jpg?utm_source=CDS-2AG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX CDS-4GS
Centrala portierska systemu 

Gate View

montaż naścienny, klawiatura numeryczna, 

komunikacja audio z lokatorami i kamerami, zasilanie 

12V DC

419,00 zł 515,37 zł

COMMAX CMA-3L(DC)
Unifon systemu analogowego 

i Gate View +

praca w systemie Gate View + oraz z kamerami 

jednoabonentowymi DRC-4xxx / wieloabonentowymi 

DRC-nAC2, DRC-nUC, stacją audio DR-3Q2, 

połączenie ze stacją portierską, zasilanie 16-28V DC

189,00 zł 232,47 zł

COMMAX CMV-70M(DC)

Monitor 7" głośnomówiący 

systemu analogowego i Gate 

View +

kolorowy ekran LCD 7" 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

735,00 zł 904,05 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe-System hybrydowy Gate View-Dystrybutory

COMMAX CMD-104HU
Dystrybutor mieszkaniowy do 

systemu Gate View +

umożliwia podłączenie 4 monitorów systemowych 

CMV-xxx lub unifonu CMA-3L u jednego abonenta, 

zasilanie 24V DC

294,00 zł 361,62 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
262,00 zł 322,26 zł

Wideodomofony-Wieloabonentowe-System analogowy

Wideodomofony-Wieloabonentowe-System analogowy-Stacje bramowe wieloabonentowe

COMMAX DRC-10ML/RFID
Kamera 10-abonentowa z 

czytnikiem RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, 

dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, 

wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy 

panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w 

zestawie)

1 450,00 zł 1 783,50 zł

COMMAX
DRC-

10MLFD/RFID

Kamera 10-abonentowa z 

czytnikiem RFID, optyka HD 

1080p

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, 

dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, 

wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy 

panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w 

zestawie)

1 600,00 zł 1 968,00 zł

COMMAX DRC-24XM Ekspander 24-przyciskowy
Dodatkowy moduł przycisków dla kamer DRC-

6ML/RFID, DRC-8ML/RFID, DRC-10ML/RFID
1 250,00 zł 1 537,50 zł

COMMAX DRC-2ML/RFID
Kamera 2-abonentowa z 

czytnikiem RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, 

dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, 

wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy 

panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w 

zestawie)

1 150,00 zł 1 414,50 zł

COMMAX
DRC-

2MLFD/RFID

Kamera 2-abonentowa z 

czytnikiem RFID, optyka HD 

1080p

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, 

dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, 

wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy 

panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w 

zestawie)

1 300,00 zł 1 599,00 zł

https://gde.pl/cds-4gs?utm_source=CDS-4GS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cma-3l-dc-?utm_source=CMA-3L(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cmv-70m-dc-?utm_source=CMV-70M(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cmd-104hu?utm_source=CMD-104HU&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/md-gs4?utm_source=MD-GS4&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/vd-103-n-?utm_source=VD-103(N)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-10ml-rfid?utm_source=DRC-10ML/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-10mlfd-rfid?utm_source=DRC-10MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-10mlfd-rfid?utm_source=DRC-10MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-24xm?utm_source=DRC-24XM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-2ml-rfid?utm_source=DRC-2ML/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-2mlfd-rfid?utm_source=DRC-2MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-2mlfd-rfid?utm_source=DRC-2MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7366c56d2d2520b93dd5972fa04e592b.jpg?utm_source=CDS-4GS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d8482ca7dda874a6b92476bff73cf5cb.jpg?utm_source=CMA-3L(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4a923717f8bede1dde78c0c7fc3b5172.jpg?utm_source=CMV-70M(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/626827e615706e65322437c0ec9b05ff.jpg?utm_source=CMD-104HU&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/be7cc564faa0f163fa7ef8346f87be24.jpg?utm_source=VD-103(N)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/69ba4e5d7defd606fa3a104d2976a08d.jpg?utm_source=DRC-10ML/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e0dd997befbbbca46a4753e1f56c1439.jpg?utm_source=DRC-10MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5605866e2cb666f5d5fcf9270b4c76cf.jpg?utm_source=DRC-24XM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2df50627560d7c575b56cb57942986d1.jpg?utm_source=DRC-2ML/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/bea762e3f80886464ced63dfe9751eee.jpg?utm_source=DRC-2MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

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

734,00 zł 902,82 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

964,00 zł 1 185,72 zł

COMMAX DRC-2UCHD

Kamera 2-abonentowa z 

regulacją optyki, optyka HD 

960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia 

obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, 

doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy 

panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

870,00 zł 1 070,10 zł

COMMAX
DRC-

2UCHD/RFID

Kamera 2-abonentowa z 

regulacją optyki  i czytnikiem 

RFID, optyka HD 960p

kolorowa optyka HD 960p, 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

1 100,00 zł 1 353,00 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

786,00 zł 966,78 zł

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

1 016,00 zł 1 249,68 zł

COMMAX DRC-3UCHD

Kamera 3-abonentowa z 

regulacją optyki, optyka HD 

960p

kolorowa optyka HD 960p, regulacja położenia 

obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni, 

doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy 

panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

923,00 zł 1 135,29 zł

COMMAX
DRC-

3UCHD/RFID

Kamera 3-abonentowa z 

regulacją optyki  i czytnikiem 

RFID, optyka HD 960p

kolorowa optyka HD 960p, 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

1 153,00 zł 1 418,19 zł

COMMAX DRC-4DC(G)
Kamera 4-abonentowa z 

optyką Pin-hole

kolorowa optyka, ukryty obiektyw, doświetlenie nocne 

- diody LED, styk NO, metalowy panel, tabliczki 

imienne

808,00 zł 993,84 zł

COMMAX DRC-4ML/RFID
Kamera 4-abonentowa z 

czytnikiem RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, 

dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, 

wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy 

panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w 

zestawie)

1 200,00 zł 1 476,00 zł

https://gde.pl/drc-2uc?utm_source=DRC-2UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-2uc-rfid?utm_source=DRC-2UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-2uchd?utm_source=DRC-2UCHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-2uchd-rfid?utm_source=DRC-2UCHD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-2uchd-rfid?utm_source=DRC-2UCHD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-3uc?utm_source=DRC-3UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-3uc-rfid?utm_source=DRC-3UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-3uchd?utm_source=DRC-3UCHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-3uchd-rfid?utm_source=DRC-3UCHD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-3uchd-rfid?utm_source=DRC-3UCHD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4dc-g-?utm_source=DRC-4DC(G)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4ml-rfid?utm_source=DRC-4ML/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d1070f8921a57d10de95af61f3543c44.jpg?utm_source=DRC-2UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f3d385e87150e7a53548be36ac036e6b.jpg?utm_source=DRC-2UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/58c9de1ae970baa598a0e4c81ef316e3.jpg?utm_source=DRC-2UCHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8af0b562f39034f569baaa2da85c6c1b.jpg?utm_source=DRC-2UCHD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4293d940b6d46e6ea545bb8173a07654.jpg?utm_source=DRC-3UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/43a603b3d7de684b57764162100d5625.jpg?utm_source=DRC-3UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ececf464b9fc4ec4e9fc175665a855f5.jpg?utm_source=DRC-3UCHD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/81670a0445f8c07e02879f15a3ee45a8.jpg?utm_source=DRC-3UCHD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/707cdc6c38161281c4b7dc61cb55c4fc.jpg?utm_source=DRC-4DC(G)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d1e3a7a16f626b9327371ce4d966b6d6.jpg?utm_source=DRC-4ML/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

COMMAX
DRC-

4MLFD/RFID

Kamera 4-abonentowa z 

czytnikiem RFID, optyka HD 

1080p

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, 

dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, 

wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy 

panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w 

zestawie)

1 350,00 zł 1 660,50 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

808,00 zł 993,84 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

1 038,00 zł 1 276,74 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

828,00 zł 1 018,44 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

1 058,00 zł 1 301,34 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

609,00 zł 749,07 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

839,00 zł 1 031,97 zł

COMMAX DRC-6ML/RFID
Kamera 6-abonentowa z 

czytnikiem RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, 

dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, 

wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy 

panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w 

zestawie)

1 250,00 zł 1 537,50 zł

COMMAX
DRC-

6MLFD/RFID

Kamera 6-abonentowa z 

czytnikiem RFID, optyka HD 

1080p

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, 

dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, 

wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy 

panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w 

zestawie)

1 400,00 zł 1 722,00 zł

COMMAX 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

849,00 zł 1 044,27 zł

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

1 079,00 zł 1 327,17 zł

https://gde.pl/drc-4mlfd-rfid?utm_source=DRC-4MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4mlfd-rfid?utm_source=DRC-4MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4uc?utm_source=DRC-4UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-4uc-rfid?utm_source=DRC-4UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-5uc?utm_source=DRC-5UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-5uc-rfid?utm_source=DRC-5UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-6ac2?utm_source=DRC-6AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-6ac2-rfid?utm_source=DRC-6AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-6ml-rfid?utm_source=DRC-6ML/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-6mlfd-rfid?utm_source=DRC-6MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-6mlfd-rfid?utm_source=DRC-6MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-6uc?utm_source=DRC-6UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-6uc-rfid?utm_source=DRC-6UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/88a55fa94de1f0e67e2e179f91603363.jpg?utm_source=DRC-4MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2ffc1c4e2ead697cbd2f6f88f77c3949.jpg?utm_source=DRC-4UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c7e9203a0939b83c5af15017c4cb1c91.jpg?utm_source=DRC-4UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ea39630d422613819ed1966044f8407b.jpg?utm_source=DRC-5UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b1ce688bb52ecfbb6f4a31e45a217f53.jpg?utm_source=DRC-5UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0140adbbfa9f86aee45d277e82bb5795.jpg?utm_source=DRC-6AC2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/bbbb8639e9ffc5113207b30684149c5b.jpg?utm_source=DRC-6AC2/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ed6ee149a2b9227e1353c23ad36604c0.jpg?utm_source=DRC-6ML/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5efe4e97f2fa0277bfcdb6f62acc82bc.jpg?utm_source=DRC-6MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/def10c502b85661563e38a79bfc19452.jpg?utm_source=DRC-6UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/fe20ddebda337f0f00cc8a6b1986b345.jpg?utm_source=DRC-6UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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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

870,00 zł 1 070,10 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

1 100,00 zł 1 353,00 zł

COMMAX DRC-8ML/RFID
Kamera 8-abonentowa z 

czytnikiem RFID

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, 

dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, 

wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy 

panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w 

zestawie)

1 300,00 zł 1 599,00 zł

COMMAX
DRC-

8MLFD/RFID

Kamera 8-abonentowa z 

czytnikiem RFID, optyka HD 

1080p

kolorowa optyka, doświetlenie nocne - diody LED, 

dwa wyjścia przekaźnikowe - styki NO, NO/NC, 

wbudowany czytnik kart/breloków Mifare, metalowy 

panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC (zasilacz w 

zestawie)

1 450,00 zł 1 783,50 zł

https://gde.pl/drc-7uc?utm_source=DRC-7UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-7uc-rfid?utm_source=DRC-7UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-8ml-rfid?utm_source=DRC-8ML/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-8mlfd-rfid?utm_source=DRC-8MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/drc-8mlfd-rfid?utm_source=DRC-8MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ed8d272e07fdd09c54b6526f8ca6a335.jpg?utm_source=DRC-7UC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9bf6d07fb3cb363e5234121e006b7a50.jpg?utm_source=DRC-7UC/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/12d6ee732cd1478e04b304f4053a92dc.jpg?utm_source=DRC-8ML/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/0004aa24181490f1640fc830d5161404.jpg?utm_source=DRC-8MLFD/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

Domofony

Domofony-Jednoabonentowe

Domofony-Jednoabonentowe-Stacje domowe (unifony)

COMMAX DP-2HPR Unifon domofonu

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx 

i stacją dwuabonentową DR-201AG, dwa przyciski 

sterujące - styki NO, zasilanie 230V AC

126,00 zł 154,98 zł

COMMAX
DP-2HPR 

SLAVE
Unifon domofonu podrzędny

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx 

jako drugi i kolejny odbiornik, dwa przyciski sterujące - 

styki NO, zasilanie 230V AC

126,00 zł 154,98 zł

COMMAX DP-2HPR(DC) Unifon domofonu

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx 

i stacją dwuabonentową DR-201AG, dwa przyciski 

sterujące - styki NO, zasilanie 12V DC

116,00 zł 142,68 zł

COMMAX
DP-2HPR(DC) 

SLAVE
Unifon domofonu podrzędny

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-2xx 

jako drugi i kolejny odbiornik, dwa przyciski sterujące - 

styki NO, zasilanie 12V DC

116,00 zł 142,68 zł

COMMAX DP-LA01
Zestaw dwóch unifonów z 

łącznością interkomową

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-

2xx, przycisk otwarcia zamka - styk NO, przycisk 

interkomu, zasilanie 230V AC

230,00 zł 282,90 zł

COMMAX DP-LA01(DC)
Zestaw dwóch unifonów z 

łącznością interkomową

współpracuje ze stacjami jednoabonentowymi DR-

2xx, przycisk otwarcia zamka - styk NO, przycisk 

interkomu, zasilanie 12V DC

230,00 zł 282,90 zł

Domofony-Jednoabonentowe-Stacje bramowe (bramofony)

COMMAX DR-201A
Stacja bramowa 

jednoabonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-

201N, metalowy panel, tabliczka imienna
99,00 zł 121,77 zł

COMMAX DR-201A/RFID

Stacja bramowa 

jednoabonentowa z 

czytnikiem RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-

201N, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w 

zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczka 

imienna

329,00 zł 404,67 zł

COMMAX DR-201D
Stacja bramowa 

jednoabonentowa
montaż natynkowy, plastikowy panel 54,00 zł 66,42 zł

COMMAX DR-201D/RFID

Stacja bramowa 

jednoabonentowa z 

czytnikiem RFID

montaż natynkowy,  wbudowany czytnik 

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

plastikowy panel

284,00 zł 349,32 zł

COMMAX DR-2A
Stacja bramowa 

jednoabonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-1N, 

metalowy panel, tabliczka imienna
219,00 zł 269,37 zł

COMMAX DR-2GN
Stacja bramowa 

jednoabonentowa
montaż natynkowy, metalowy panel 94,00 zł 115,62 zł

https://gde.pl/dp-2hpr?utm_source=DP-2HPR&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dp-2hpr-slave?utm_source=DP-2HPR%20SLAVE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dp-2hpr-slave?utm_source=DP-2HPR%20SLAVE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dp-2hpr-dc-?utm_source=DP-2HPR(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dp-2hpr-dc-slave?utm_source=DP-2HPR(DC)%20SLAVE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dp-2hpr-dc-slave?utm_source=DP-2HPR(DC)%20SLAVE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dp-la01?utm_source=DP-LA01&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dp-la01-dc-?utm_source=DP-LA01(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-201a?utm_source=DR-201A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-201a-rfid?utm_source=DR-201A/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-201d?utm_source=DR-201D&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-201d-rfid?utm_source=DR-201D/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-2a?utm_source=DR-2A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-2gn?utm_source=DR-2GN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ee37b1e249d5e5ab343df52c14a5940a.jpg?utm_source=DP-2HPR&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ee37b1e249d5e5ab343df52c14a5940a.jpg?utm_source=DP-2HPR SLAVE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ee37b1e249d5e5ab343df52c14a5940a.jpg?utm_source=DP-2HPR(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/ee37b1e249d5e5ab343df52c14a5940a.jpg?utm_source=DP-2HPR(DC) SLAVE&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c021cee70a4c7f04594d5495845b4f6f.jpg?utm_source=DP-LA01&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c021cee70a4c7f04594d5495845b4f6f.jpg?utm_source=DP-LA01(DC)&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/98d9749c4fd93caf099927aa12604507.jpg?utm_source=DR-201A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/3e4c07e0d43f53e1fe0c983e9c681c05.jpg?utm_source=DR-201A/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9ed7500144f84173354600c581d38d9b.jpg?utm_source=DR-201D&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/56f8d69b3e937a85047a811dbfd18e6d.jpg?utm_source=DR-201D/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/23b3d371d0600da0993247d4088e05af.jpg?utm_source=DR-2A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5a923b078063f12ba49da9c447cab14d.jpg?utm_source=DR-2GN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

COMMAX DR-2PN
Stacja bramowa 

jednoabonentowa

montaż natynkowy, metalowy panel, uchwyt do 

montażu kątowego w zestawie
104,00 zł 127,92 zł

Domofony-Jednoabonentowe-Domofony bezprzewodowe

COMMAX WDP-174LM Unifon bezprzewodowy

współpracuje ze stacją bramową WDR-174DS, 

częstotliwość pracy 1,7 GHz, przycisk otwarcia 

wejścia, zasilanie 230V AC

462,00 zł 568,26 zł

COMMAX

WDP-

174LM/WDR-

174DS

Zestaw domofonowy 

jednoabonentowy, 

bezprzewodowy

częstotliwość pracy 1,7 GHz, funkcja otwarcia wejścia 

- styk NO w stacji bramowej, zasilanie unifonu 230V 

DC, zasilanie stacji bramowej 12V DC

787,00 zł 968,01 zł

COMMAX WDP-174LS
Unifon bezprzewodowy 

podrzędny

współpracuje ze stacją bramową WDR-174DS jako 

drugi i kolejny odbiornik, częstotliwość pracy 1,7 GHz, 

przycisk otwarcia wejścia, zasilanie 230V AC

462,00 zł 568,26 zł

COMMAX WDR-174DS

Stacja bramowa 

jednoabonentowa 

bezprzewodowa

montaż natynkowy, plastikowy panel, styk NO 

sterowany z unifonu WDP-174L, zasilanie 12V DC
325,00 zł 399,75 zł

Domofony-Wieloabonentowe

Domofony-Wieloabonentowe-Stacje domowe (unifony)

COMMAX DP-SS
Unifon do systemu 

wielomieszkaniowego

współpracuje ze stacjami wieloprzyciskowym DR-

nUM, przycisk otwarcia zamka - styk NO, zasilanie ze 

stacji bramowej

72,00 zł 88,56 zł

Domofony-Wieloabonentowe-Stacje bramowe (bramofony)

COMMAX DR-12US Expander 12-przyciskowy
ekspander - rozszerzenie stacji DR-nUM, tabliczki 

imienne
293,00 zł 360,39 zł

COMMAX DR-201AG
Stacja bramowa 

dwuabonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-

201N, metalowy panel, tabliczki imienne
104,00 zł 127,92 zł

COMMAX DR-201AG/RFID

Stacja bramowa 

dwuabonentowa z czytnikiem 

RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-

201N, wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w 

zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki 

imienne

334,00 zł 410,82 zł

COMMAX DR-2UM
Stacja bramowa 2-

abonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N, 

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC
209,00 zł 257,07 zł

COMMAX DR-2UM/RFID

Stacja bramowa 2-

abonentowa z czytnikiem 

RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N, 

wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w 

zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki 

imienne, zasilanie 12V DC

440,00 zł 541,20 zł

COMMAX DR-4UM
Stacja bramowa 4-

abonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N, 

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC
235,00 zł 289,05 zł

https://gde.pl/dr-2pn?utm_source=DR-2PN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/wdp-174lm?utm_source=WDP-174LM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/wdp-174lm-wdr-174ds?utm_source=WDP-174LM/WDR-174DS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/wdp-174lm-wdr-174ds?utm_source=WDP-174LM/WDR-174DS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/wdp-174lm-wdr-174ds?utm_source=WDP-174LM/WDR-174DS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/wdp-174ls?utm_source=WDP-174LS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/wdr-174ds?utm_source=WDR-174DS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dp-ss?utm_source=DP-SS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-12us?utm_source=DR-12US&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-201ag?utm_source=DR-201AG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-201ag-rfid?utm_source=DR-201AG/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-2um?utm_source=DR-2UM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-2um-rfid?utm_source=DR-2UM/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-4um?utm_source=DR-4UM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5509d8d2beb1cc22111e7eea07f94f33.jpg?utm_source=DR-2PN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/aba7fd429b261b08a0d5a6313c1c6f9a.jpg?utm_source=WDP-174LM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/99329abb18047629fa4052dd2c6e5802.jpg?utm_source=WDP-174LM/WDR-174DS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/aba7fd429b261b08a0d5a6313c1c6f9a.jpg?utm_source=WDP-174LS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9ed7500144f84173354600c581d38d9b.jpg?utm_source=WDR-174DS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/fcf99e1b44746af6ce1c4d15cf8f4015.jpg?utm_source=DP-SS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/67358de7db819579898754416f8497e3.jpg?utm_source=DR-12US&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b643431443e0065de8bdcec5b68343ad.jpg?utm_source=DR-201AG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/511dac6e87acbc072f7c4822829fe269.jpg?utm_source=DR-201AG/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/de9d3ccb017dcab34000a5e50582822d.jpg?utm_source=DR-2UM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/654e154e979d8074121af80b7d322193.jpg?utm_source=DR-2UM/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/270e92fc38ea3fa61117f06a9b39343f.jpg?utm_source=DR-4UM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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COMMAX DR-4UM/RFID

Stacja bramowa 4-

abonentowa z czytnikiem 

RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N, 

wbudowany czytnik kart/breloków - 4 breloki w 

zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki 

imienne, zasilanie 12V DC

465,00 zł 571,95 zł

COMMAX DR-6UM
Stacja bramowa 6-

abonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N, 

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC
261,00 zł 321,03 zł

COMMAX DR-6UM/RFID

Stacja bramowa 6-

abonentowa z czytnikiem 

RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-6N, 

wbudowany czytnik kart/breloków - 6 breloków w 

zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki 

imienne, zasilanie 12V DC

491,00 zł 603,93 zł

COMMAX DR-8UM
Stacja bramowa 8-

abonentowa

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-7N, 

metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC
293,00 zł 360,39 zł

COMMAX DR-8UM/RFID

Stacja bramowa 8-

abonentowa z czytnikiem 

RFID

montaż podtykowy lub natynkowy - w osłonie OS-7N, 

wbudowany czytnik kart/breloków - 8 breloków w 

zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki 

imienne, zasilanie 12V DC

523,00 zł 643,29 zł

https://gde.pl/dr-4um-rfid?utm_source=DR-4UM/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-6um?utm_source=DR-6UM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-6um-rfid?utm_source=DR-6UM/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-8um?utm_source=DR-8UM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/dr-8um-rfid?utm_source=DR-8UM/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6ae2fbca021482d6398dff40e718a164.jpg?utm_source=DR-4UM/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/64b3a77737fa10877cc581c30ad6fd10.jpg?utm_source=DR-6UM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/a50c23b95a5a0c9d2f5853c4538ed2ad.jpg?utm_source=DR-6UM/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f80d804cd0ca0cb79e992b8205c5309c.jpg?utm_source=DR-8UM&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/09dd14741f23d0c574c50444dfd43621.jpg?utm_source=DR-8UM/RFID&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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Interkomy

Interkomy-Słuchawkowe

COMMAX DR-DW3

Stacja bramowa do systemu 

interkomowego TP-

6RC/12RC

Stacja bramowa do systemu interkomowego TP-

6RC/12RC
263,00 zł 323,49 zł

COMMAX TP-12RC Interkom słuchawkowy
selektywny wybór, max. 12 stacji w systemie, paging, 

zasilanie 12V DC
188,00 zł 231,24 zł

COMMAX TP-6RC Interkom słuchawkowy
selektywny wybór, max. 6 stacji w systemie, paging, 

zasilanie 12V DC
178,00 zł 218,94 zł

COMMAX TP-90RN
Interkom słuchawkowy z 

tajnością rozmów

selektywny wybór, max. 90 stacji w systemie, 

identyfikacja dzwoniącego, tajność rozmów, zasilanie 

24V DC

272,00 zł 334,56 zł

Interkomy-Głośnomówiące

Interkomy-Głośnomówiące-System równorzędny (M:M)

COMMAX CM-810M Interkom głośnomówiący
do systemu równorzędnego, max. 10 stacji w 

systemie, selektywny wybór, zasilanie 12V DC
430,00 zł 528,90 zł

COMMAX WI-3SN Interkom sieciowy
komplet dwóch urządzeń, łączność za pośrednictwem 

sieci elektrycznej 230V
314,00 zł 386,22 zł

COMMAX WI-3SN/2 Interkom sieciowy
dodatkowy interkom do WI-3SN, łączność za 

pośrednictwem sieci elektrycznej 230V
157,00 zł 193,11 zł

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

COMMAX CM-800
Interkom głośnomówiący 

podrzędny

stacja podrzędna do interkomu CM-801, system 1:1, 

zasilanie ze stacji nadrzędnej
93,50 zł 115,01 zł

COMMAX CM-800S
Interkom głośnomówiący 

podrzędny

stacja podrzędna do interkomu CM-810, system 1:n, 

zasilanie ze stacji nadrzędnej
104,00 zł 127,92 zł

COMMAX CM-801
Interkom głośnomówiący 

nadrzędny

stacja nadrzędna do interkomu CM-800, system 1:1, 

zasilanie 12V DC
135,50 zł 166,67 zł

COMMAX CM-810
Interkom głośnomówiący 

nadrzędny

stacja nadrzędna do interkomów CM-800S, system 

1:n, zasilanie 12V DC
482,00 zł 592,86 zł

Interkomy-Kasowe

COMMAX HF-8CM/HF-4D Interkom kasowy
przeznaczenie: okienka kasowe, automatyczne 

przełączanie głosu
293,00 zł 360,39 zł

https://gde.pl/dr-dw3?utm_source=DR-DW3&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/tp-12rc?utm_source=TP-12RC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/tp-6rc?utm_source=TP-6RC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/tp-90rn?utm_source=TP-90RN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cm-810m?utm_source=CM-810M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/wi-3sn?utm_source=WI-3SN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/wi-3sn-2?utm_source=WI-3SN/2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cm-800?utm_source=CM-800&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cm-800s?utm_source=CM-800S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cm-801?utm_source=CM-801&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/cm-810?utm_source=CM-810&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/hf-8cm-hf-4d?utm_source=HF-8CM/HF-4D&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/46ed43e709b26038d1587b14ce11b76b.jpg?utm_source=DR-DW3&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2602183f596ed8fe94deb7b9a0b540c5.jpg?utm_source=TP-12RC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/49b8ea9c548253c20a565baef949c804.jpg?utm_source=TP-6RC&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9d79cd903ae91d84a22da2151c2aa77a.jpg?utm_source=TP-90RN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/40de881af95d66efea55f38ef8cb41bb.jpg?utm_source=CM-810M&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/14e0d1faab61637da95e99535059917b.jpg?utm_source=WI-3SN&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7c69a248dcccbeb497c10bb87fa0204a.jpg?utm_source=WI-3SN/2&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f77518c6f0fe10bb50276010c6663e3d.jpg?utm_source=CM-800&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f77518c6f0fe10bb50276010c6663e3d.jpg?utm_source=CM-800S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f17058e71bfe141082806c3ff3bf4f57.jpg?utm_source=CM-801&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/40de881af95d66efea55f38ef8cb41bb.jpg?utm_source=CM-810&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/4de887d68dd5d49c69e37478010bb577.jpg?utm_source=HF-8CM/HF-4D&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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Akcesoria

Akcesoria-Osłony, daszki

GDE OS-10S
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji
dodatkowa ochrona stacji DR-2PN, kolor RAL 9006 45,00 zł 55,35 zł

GDE OS-11
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4CHC, kolor RAL 

9011mat
112,00 zł 137,76 zł

GDE OS-12
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

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

DRC-40KPT, DRC-40KR2, DRC-40KHD, kolor RAL 

9006

69,00 zł 84,87 zł

GDE OS-13B
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4G DARK GREY, 

kolor RAL 9011mat
69,00 zł 84,87 zł

GDE OS-13S
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4G SILVER, DR-

3Q2, kolor RAL 9006
69,00 zł 84,87 zł

GDE OS-14B
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

dodatkowa ochrona kamery CIOT-D20M, kolor RAL 

9011mat
64,00 zł 78,72 zł

GDE OS-1NS
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-4CANs, 

dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006
110,00 zł 135,30 zł

GDE OS-1PS
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4CAN przy 

montażu podtynkowym, kolor RAL 9006
60,00 zł 73,80 zł

GDE OS-201N
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

umożliwia natynkowy montaż stacji DR-201A, DR-

201AG, dodatkowa ochrona stacji, kolor RAL 9006
98,00 zł 120,54 zł

GDE OS-2NG
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

umożliwia natynkowy montaż panelu DRC-2AC1g, 

dodatkowa ochrona panelu
105,00 zł 129,15 zł

GDE OS-2NS
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-2AC1s, DR-

2A2N, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006
110,00 zł 135,30 zł

GDE OS-3NS
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-4AC2, DRC-

6AC2, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006
113,00 zł 138,99 zł

GDE OS-3PS
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

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

przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006
68,00 zł 83,64 zł

https://gde.pl/os-10s?utm_source=OS-10S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-11?utm_source=OS-11&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-12?utm_source=OS-12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-13b?utm_source=OS-13B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-13s?utm_source=OS-13S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-14b?utm_source=OS-14B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-1ns?utm_source=OS-1NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-1ps?utm_source=OS-1PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-201n?utm_source=OS-201N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-2ng?utm_source=OS-2NG&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-2ns?utm_source=OS-2NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-3ns?utm_source=OS-3NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-3ps?utm_source=OS-3PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7a43c78afd581ec2d606e892615f5184.JPG?utm_source=OS-10S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/21360450cb1a51a7f715ed6b9c55778e.jpg?utm_source=OS-11&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/41c80d0f526172306e28dadc49eca34e.JPG?utm_source=OS-12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e108e11fb58deca402ff61b81d10812e.jpg?utm_source=OS-13B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/669e9337a174d8b20c8e2296b2e54af4.jpg?utm_source=OS-13S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5cebe52ae0bd56bc2cc3df3f833ffded.jpg?utm_source=OS-14B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/af1cf187444620e900a96114c0bfb460.jpg?utm_source=OS-1NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/246c6456f58572776799e3d6fb4548af.jpg?utm_source=OS-1PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/f0eabe772d5994946c7393a2cf02762e.JPG?utm_source=OS-201N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/e7c7f18e513cbf99ea76bdef04322cc4.jpg?utm_source=OS-2NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/00ddeda3235cf28e38c1373c9d9fe67b.jpg?utm_source=OS-3NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/95a94103c93fe44421023f4cdc464829.jpg?utm_source=OS-3PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
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GDE OS-4NS
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-

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

panelu, kolor RAL 9006

118,00 zł 145,14 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
73,00 zł 89,79 zł

GDE OS-5N
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-4FC, 

dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006
118,00 zł 145,14 zł

GDE OS-5P
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4FC przy montażu 

podtynkowym, kolor RAL 9006
73,00 zł 89,79 zł

GDE OS-6N
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

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

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

9006

124,00 zł 152,52 zł

GDE OS-6NB
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

umożliwia natynkowy montaż paneli DRC-2ML/RFID, 

DRC-4ML/RFID, dodatkowa ochrona panelu, kolor 

RAL 9011mat

124,00 zł 152,52 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
74,00 zł 91,02 zł

GDE OS-6PB
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

dodatkowa ochrona paneli DRC-2ML/RFID, DRC-

4ML/RFID przy montażu podtynkowym, kolor RAL 

9011mat

74,00 zł 91,02 zł

GDE OS-7N
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

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

DR-8UM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 9006
130,00 zł 159,90 zł

GDE OS-7NB
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

umożliwia natynkowy montaż paneli CIOT-L2TM, 

CIOT-L7FM, dodatkowa ochrona panelu, kolor RAL 

9011mat

118,00 zł 145,14 zł

GDE OS-7P
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

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

przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9006
80,00 zł 98,40 zł

GDE OS-7PB
Osłona aluminiowa do 

montażu podtynkowego stacji

dodatkowa ochrona paneli CIOT-L2TM, CIOT-L7FM 

przy montażu podtynkowym, kolor RAL 9011mat
76,00 zł 93,48 zł

GDE OS-8N
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

umożliwia natynkowy montaż kamery DRC-41UN, 

dodatkowa ochrona kamery, kolor RAL 9006
115,00 zł 141,45 zł

https://gde.pl/os-4ns?utm_source=OS-4NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-4ps?utm_source=OS-4PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-5n?utm_source=OS-5N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-5p?utm_source=OS-5P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-6n?utm_source=OS-6N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-6nb?utm_source=OS-6NB&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-6p?utm_source=OS-6P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-6pb?utm_source=OS-6PB&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-7n?utm_source=OS-7N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-7nb?utm_source=OS-7NB&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-7p?utm_source=OS-7P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-7pb?utm_source=OS-7PB&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-8n?utm_source=OS-8N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/6dbabe5a327ef1eaf54d4035fae18233.jpg?utm_source=OS-4NS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/bf8055f0ae4bd9156a470dc8bd99c84a.jpg?utm_source=OS-4PS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/af1cf187444620e900a96114c0bfb460.jpg?utm_source=OS-5N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/246c6456f58572776799e3d6fb4548af.jpg?utm_source=OS-5P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/50124c486987856646f0fb739faa060f.jpg?utm_source=OS-6N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/91c5bb444bada804939bcff8546da39f.jpg?utm_source=OS-6NB&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d9ae91e06ea598859632cf188111e525.jpg?utm_source=OS-6P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b5a7fd2606ea472c1e0c688dd4892b60.jpg?utm_source=OS-6PB&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b6cd434248af190b0d8f02e1d85a3468.jpg?utm_source=OS-7N&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b03589d9a30266fb231b0b7ba3e9ed95.jpg?utm_source=OS-7NB&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/95f9dbfd981b3678b37944c5d803a272.jpg?utm_source=OS-7P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/2cd866c76d4756c925f3328ddc67131c.jpg?utm_source=OS-7PB&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://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
60,00 zł 73,80 zł

GDE OS-9B
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji

dodatkowa ochrona kamery DRC-4CGN2, kolor RAL 

9011mat
61,00 zł 75,03 zł

GDE OS-9S
Osłona aluminiowa do 

montażu natynkowego stacji
dodatkowa ochrona stacji DR-2GN, kolor RAL 9006 61,00 zł 75,03 zł

Akcesoria-Zasilacze

SCOT DE-06-12T
Transformator wewnętrzny 

12V AC/0,5A
wejście 230V AC, wyjście 12V AC / 0,5A / 10W 16,80 zł 20,66 zł

SCOT DE-06-12WL
Zasilacz zewnętrzny 12V 

AC/0,5A

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

hermetyczna obudowa IP67
48,50 zł 59,66 zł

Meanwell MDR-10-12
Zasilacz na szynę DIN 

12VDC/0,84A

wejście 85-264V AC + zacisk uziemiający, wyjście 

12V DC / 0,84A / 10W, montaż na szynie DIN, 

wyjście sygnalizacyjne

71,00 zł 87,33 zł

COMMAX RF-1A
Zasilacz transformatorowy 

12VDC/1A
stabilizowany, dioda LED 141,00 zł 173,43 zł

SCOT RF-1AD
Zasilacz transformatorowy 

12V AC/DC

domofonowy, liniowy, wyjście 12V DC 800mA, 

wyjście 12V AC 500mA, dioda LED
136,00 zł 167,28 zł

COMMAX RF-2A
Zasilacz transformatorowy 

24VDC/1A
stabilizowany, dioda LED 141,00 zł 173,43 zł

COMMAX RF-2AS Zasilacz na szynę 24VDC/1A zasilacz 24V DC, 1A, montowany na szynie DIN 89,00 zł 109,47 zł

Akcesoria-Elektrozaczepy

SCOT
ES-S12AC/DC 

PROFI
Elektrozaczep symetryczny

standardowy - NC, zasilanie 8-16V AC/DC, regulacja 

języka, listwa mocująca 100mm w zestawie
80,00 zł 98,40 zł

SCOT
ES-S12AC/DC-B 

PROFI

Elektrozaczep symetryczny z 

blokadą

standardowy - NC, funkcja blokady, zasilanie 8-16V 

AC/DC, regulacja języka, listwa mocująca 100mm w 

zestawie

86,00 zł 105,78 zł

SCOT
ES-S12AC/DC-M 

PROFI

Elektrozaczep symetryczny z 

pamięcią

standardowy - NC, funkcja pamięci, zasilanie 8-16V 

AC/DC, regulacja języka, listwa mocująca 100mm w 

zestawie

86,00 zł 105,78 zł

https://gde.pl/os-8p?utm_source=OS-8P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-9b?utm_source=OS-9B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/os-9s?utm_source=OS-9S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/de-06-12t?utm_source=DE-06-12T&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/de-06-12wl?utm_source=DE-06-12WL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/mdr-10-12?utm_source=MDR-10-12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/rf-1a?utm_source=RF-1A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/rf-1ad?utm_source=RF-1AD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/rf-2a?utm_source=RF-2A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/rf-2as?utm_source=RF-2AS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/es-s12ac-dc-profi?utm_source=ES-S12AC/DC%20PROFI&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/es-s12ac-dc-profi?utm_source=ES-S12AC/DC%20PROFI&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/es-s12ac-dc-b-profi?utm_source=ES-S12AC/DC-B%20PROFI&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/es-s12ac-dc-b-profi?utm_source=ES-S12AC/DC-B%20PROFI&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/es-s12ac-dc-m-profi?utm_source=ES-S12AC/DC-M%20PROFI&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://gde.pl/es-s12ac-dc-m-profi?utm_source=ES-S12AC/DC-M%20PROFI&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/d8a645603ffdc0fc1acd67f7ffa95845.jpg?utm_source=OS-8P&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/c1910a0c4f6cd76c48b2b120cfe84092.JPG?utm_source=OS-9B&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/93064b92b6cedf634839f0f110322bc8.jpg?utm_source=OS-9S&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/b5acb7fa58291676181878e37d0e5021.jpg?utm_source=DE-06-12T&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/63777e981a94e234a8eb5ca98926aa52.jpg?utm_source=DE-06-12WL&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/59aab455bf7310fb7e45db306e362a5c.jpg?utm_source=MDR-10-12&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9382610964279470dc58600a61d05d7c.jpg?utm_source=RF-1A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/68785e0ccb903676190d268c34f4b294.jpg?utm_source=RF-1AD&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/9382610964279470dc58600a61d05d7c.jpg?utm_source=RF-2A&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/5c283917203730cfc425093a7c83d029.jpg?utm_source=RF-2AS&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/bdc8905ed84984ac912c19f51b4129a6.jpg?utm_source=ES-S12AC/DC PROFI&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/8805a29b73a239a7c4c40ddab84eb925.jpg?utm_source=ES-S12AC/DC-B PROFI&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik
https://integrator.gde.pl/uploads/products/images/7bbaf6d94e686fad5477615e4bcd5033.jpg?utm_source=ES-S12AC/DC-M PROFI&utm_medium=cennik&utm_campaign=cennik


Marka Symbol Zdjęcie Nazwa Opis
Cena detal 

netto

Cena detal 

brutto

SCOT
ES-S12AC/DC-

MB

Elektrozaczep symetryczny z 

pamięcią i blokadą

standardowy - NC, funkcje pamięci i blokady, 

zasilanie 8-12V AC/DC, regulacja języka, listwa 

mocująca 100mm w zestawie

91,00 zł 111,93 zł

SCOT
ES-S12AC/DC-

MB PROFI

Elektrozaczep symetryczny z 

pamięcią i blokadą

standardowy - NC, funkcje pamięci i blokady, 

zasilanie 8-16V AC/DC, regulacja języka, listwa 

mocująca 100mm w zestawie

91,00 zł 111,93 zł

SCOT
ES-S12DCN 

PROFI

Elektrozaczep symetryczny 

niskoprądowy

standardowy - NC, zasilanie 12V DC, regulacja 

języka, listwa mocująca 100mm w zestawie
89,00 zł 109,47 zł
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