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Přehled produktů

Když chcete kvalitní systém...
Společnost Commax Co., Ltd. vznikla v roce 1968 v jihokorejském Soulu. 		
Od devadesátých let je leadrem v oblasti videotelefonů určující směr, kterým
se tyto produkty již řadu let vyvíjí a v budoucnu budou dále vyvíjet. Produkty
značky Commax se vyznačují inovativním designem, skvělým výrobním
zpracováním kladoucím důraz na kvalitní materiály a především výbornou
kvalitou produktů, zaručující uživateli dlouhodobou spokojenost.
Tuto skutečnost můžeme garantovat tím, že na produkty
značky Commax poskytujeme nadstandardní
záruční dobu 3 roky.

Příklad zapojení systému videotelefonů
Příklad zapojení dvou videotelefonů CDV-71AM a CDV-70A spolu s jednotlačítkovou dveřní stanicí DRC-41UN, externí CCTV kamerou
a doplňkovým domácím telefonem DP-4VHP. Mezi videotelefony a domácím telefonem je v tomto případě funkční interkomová komunikace.
Ukázka zapojení jedné dveřní stanice na dva videotelefony

230 V (AC)
CAM 1

Svorka pro dveřní
kamerovou jednotku

230 V (AC)
CAM 1

Svorka pro dveřní
kamerovou jednotku

Svorka pro CCTV
externí kameru 1

12 V (DC)

CCTV 1

Externí zdroj napájení
pro elektronický
zámek, např. 12 V (DC)

INTERPHONE

12 V (DC)
Externí zdroj napájení
pro kameru, např. 12 V (DC)

Svorka pro zapojení
interkomové komunikace

INTERPHONE

Svorka pro zapojení
interkomové komunikace

Ukázka zapojení interkomové komunikace mezi dvěma videotelefony a přídavným domácím telefonem

Jak zvolit vhodnou kabeláž?
Doporučenou kabeláží pro systémy domácích telefonů a videotelefonů značky Commax je
datový kabel standardu UTP / FTP CAT5E a vyšší. Pomocí této kabeláže v nespárované variantě
(každý vodič je určen pro samostatný signál) je možné systém propojit až do vzdálenosti 80 m.
V případě požadavku na delší vzdálenost, je možné vodiče v kabelu párovat a tím prodloužit
vzdálenost mezi nejvzdálenějším videotelefonem a dveřní stanicí až na 130 m. V případě
delší vzdálenosti doporučujeme konzultovat s obchodním zástupcem případně s technickou
podporou.
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externí vodič

Nejširší nabídka videotelefonů na trhu...
Označení:

Displej:
Počet
kamer:
Funkce:

CDV-70UX

CDV-70UX bílý

CDV-71UM

CDV-71UM bílý

CDV-70UM

CDV-70UM bílý

Barevný 7" (17,8 cm)

Barevný 7" (17,8 cm)

Barevný 7" (17,8 cm)

Barevný 7" (17,8 cm)

Barevný 7" (17,8 cm)

Barevný 7" (17,8 cm)

Až 2 dveřní stanice

Až 2 dveřní stanice
a 2 externí CCTV kamery

Až 2 dveřní stanice
a 2 externí CCTV kamery

Až 2 dveřní stanice
a 2 externí CCTV kamery

Až 2 dveřní stanice
a 2 externí CCTV kamery

Plně dotykové ovládání,
automatické nahrávání dle detekce
pohybu v záběru, videopaměť
se záznamem na MicroSD kartu

Plně dotykové ovládání,
automatické nahrávání dle detekce
pohybu v záběru, videopaměť
se záznamem na MicroSD kartu

Videopaměť se záznamem obrázků
a videosekvencí na MicroSD kartu,
možnost zobrazení CCTV kamer
v režimu PiP (obraz v obraze)

Videopaměť se záznamem obrázků
a videosekvencí na MicroSD kartu,
možnost zobrazení CCTV kamer
v režimu PiP (obraz v obraze)

Až 2 dveřní stanice

Dotykový displej s vysokým
Dotykový displej s vysokým
rozlišením, integrovaný WiFi modul, rozlišením, integrovaný WiFi modul,
videopaměť se záznamem obrázků videopaměť se záznamem obrázků
a videosekvencí na MicroSD kartu
a videosekvencí na MicroSD kartu

Rozměry:

275 × 178 × 33 mm

275 × 178 × 33 mm

275 × 178 × 33 mm

275 × 178 × 33 mm

276 × 185 × 33 mm

276 × 185 × 33 mm

Označení:

CDV-70U

CDV-70U bílý

CDV-70P

CDV-71AM

CDV-70A

CDV-71BE

Barevný 7" (17,8 cm)

Barevný 7" (17,8 cm)

Barevný 7" (17,8 cm)

Barevný 7" (17,8 cm)

Barevný 7" (17,8 cm)

Barevný 7" (17,8 cm)

Až 2 dveřní stanice

Až 2 dveřní stanice

Až 2 dveřní stanice
a 2 externí CCTV kamery

Až 2 dveřní stanice

Až 4 dveřní stanice

Handsfree komunikace,
v jednom systému mohou být
až 3 videotelefony

Handsfree komunikace,
v jednom systému mohou být
až 3 videotelefony

Handsfree komunikace,
ovládání dotykovými tlačítky,
možnost připojit domácí
telefony DP-4VHP

Až 2 domácí telefony DP-4VHP,
Handsfree, videopaměť
(128 snímků), podpora zobrazení
v režimu PiP (obraz v obraze)

Handsfree komunikace,
možnost připojit domácí
telefony DP-4VHP

Videopaměť na 128 snímků,
možnost připojit domácí
telefon DP-4VHP

Rozměry:

276 × 185 × 33 mm

276 × 185 × 33 mm

243 × 168 × 35 mm

243 x 168 x 35 mm

243 × 168 × 35 mm

314 × 173 × 53 mm

Označení:

CDV-70K

CDV-70K bílý

CDV-43Q

CDV-35A

CDV-35U

DRC-41UN

Displej:

Barevný 7" (17,8 cm)

Barevný 7" (17,8 cm)

Barevný 4,3" (10,9 cm)

Barevný 3,5" (8,9 cm)

Barevný 3,5" (8,9 cm)

Počet
kamer:

Až 2 dveřní stanice

Až 2 dveřní stanice

Až 2 dveřní stanice

Až 2 dveřní stanice

Až 2 dveřní stanice

Funkce:

Ovládání dotykovými tlačítky,
možnost připojit domácí telefony
DP-4VHP

Ovládání dotykovými tlačítky,
možnost připojit domácí telefony
DP-4VHP

Handsfree komunikace,
možnost připojit domácí
telefony DP-4VHP

Ovládání dotykovými tlačítky,
možnost připojit domácí telefony
DP-4VHP

Handsfree komunikace,
možnost připojit domácí
telefony DP-4VHP

Jednotlačítková dveřní stanice
z eloxovaného hliníku,
kamerový modul lze vertikálně
i horizontálně nasměrovat,
přísvit sledovaného prostoru
až na vzdálenost 70 cm, barevná
kamerová jednotka, zápustná
montáž, napájení z videotelefonu

Rozměry:

311 × 168 × 32 mm

311 × 168 × 32 mm

235 × 140 × 36 mm

245 × 120 × 46 mm

180 × 180 × 28,5 mm

130 × 182 × 10 mm

Označení:

DRC-4CHC

DRC-4CAN

DRC-40K

DRC-4CGN2

DRC-4CPN2

DRC-2AC1

Jednotlačítková dveřní stanice
vyrobena z eloxovaného
hliníku, kamerový modul je
možné horizontálně i vertikálně
nasměrovat pod úhlem až 20°,
přísvit sledovaného prostoru
na vzdálenost 70 cm, zápustná
montáž, napájení z videotelefonu

Jednotlačítková dveřní stanice
vyrobená ze slitiny hliníku ve
stříbrné barvě, kamerový modul
lze vertikálně nasměrovat,
přísvit sledovaného prostoru
až na vzdálenost 70 cm, barevná
kamerová jednotka, povrchová
montáž, napájení z videotelefonu

Jednotlačítková dveřní stanice
vyrobená ze slitiny hliníku,
antivandal provedení se skrytým
kamerovým modulem, přísvit
sledovaného prostoru bílým
světlem na vzdálenost až 70 cm,
povrchová montáž, napájení
z videotelefonu

Jednotlačítková dveřní stanice
vyrobená ze slitiny hliníku,
antivandal provedení se skrytým
kamerovým modulem, možnost
nasměrování dveřní stanice
pod úhlem 30° na pravou nebo
levou stranu, přísvit sledovaného
prostoru, povrchová montáž

Dvoutlačítková dveřní stanice
z eloxovaného hliníku, kamerový
modul je možné horizontálně
i vertikálně nasměrovat
pod úhlem až 20°, LED přísvit
až na vzdálenost 70 cm, zápustná
montáž, napájení z videotelefonu

Displej:
Počet
kamer:
Funkce:

Až 2 dveřní stanice

Jednotlačítková dveřní stanice
ze slitiny hliníku s povrchovou
úpravou v antracitově šedé
barvě, kamerový modul je možné
Popis:
nasměrovat pod úhlem až 20°,
přísvit až na vzdálenost 70 cm,
barevná kamerová jednotka
s vysokým rozlišením
Rozměry:

116 × 169 × 42,5 mm

124 × 184 × 18 mm

96 × 155 × 32,5 mm

87 × 120 × 18 mm

50 × 118 × 23 mm

123× 208 × 18 mm

Označení:

DRC-2UC

DRC-3UC

DRC-4UC

DRC-5UC

DRC-7UC

DP-4VHP

Třítlačítková dveřní stanice
z eloxovaného hliníku, kamerový
modul je možné horizontálně
i vertikálně nasměrovat
pod úhlem až 15°, LED přísvit
až na vzdálenost 70 cm, zápustná
montáž, napájení 12 V (DC)

Čtyřtlačítková dveřní stanice
z eloxovaného hliníku, kamerový
modul je možné horizontálně
i vertikálně nasměrovat
pod úhlem až 15°, LED přísvit
až na vzdálenost 70 cm, zápustná
montáž, napájení 12 V (DC)

Pětitlačítková dveřní stanice
z eloxovaného hliníku, kamerový
modul je možné horizontálně
i vertikálně nasměrovat
pod úhlem až 15°, LED přísvit
až na vzdálenost 70 cm, zápustná
montáž, napájení 12 V (DC)

Sedmitlačítková dveřní stanice
z eloxovaného hliníku, kamerový
modul je možné horizontálně
i vertikálně nasměrovat
pod úhlem až 15°, LED přísvit
až na vzdálenost 70 cm, zápustná
montáž, napájení 12 V (DC)

Domácí telefon připojitelný
k vybraným videotelefonům
pro audiokomunikaci s dveřní
stanicí, interkomovou
komunikaci s připojeným
videotelefonem a obsluhu
dveřního zámku, napájení
z videotelefonu

130 × 248 × 10 mm

130 × 248 × 10 mm

130 × 315 × 10 mm

130 × 315 × 10 mm

107 × 195 × 38 mm

Dvoutlačítková dveřní stanice
z eloxovaného hliníku, kamerový
modul je možné horizontálně
Popis:
i vertikálně nasměrovat
pod úhlem až 15°, LED přísvit
až na vzdálenost 70 cm, zápustná
montáž, napájení 12 V (DC)
Rozměry:

130 × 248 × 10 mm

Videotelefony

NO VINKA

Využití smartphonu /
tabletu:
Videotelefon CDV-70UX stačí jen přihlásit
na WiFi síť a do smartphonu popřípadě
tabletu stáhnout aplikaci COMMAX, jenž je
dostupná na App Store a na Google Play.
V případě zazvonění na dveřní stanici začne
zvonit i smartphone a po aktivaci hovoru
lze hlasově komunikovat s návštěvníkem.
Na displeji se zobrazí obraz z dveřní stanice
(popřípadě samostatné CCTV kamery)
a je možné ovládat i dveřní zámek.
Tuto komunikaci zajišťuje DDNS server
výrobce. Díky spojení pomocí vyhrazeného
DDNS serveru je možné tuto komunikaci
Smartphonu se systémem videotelefonů
využívat kdekoli, kde je přístup k mobilní
datové síti, tedy i mimo domov.

Barevné varianty:

perleťově
bílá

indigově
modrá

CDV-70UX

Pokročilá videopaměť:

Tento nejnovější typ videotelefonu umožňuje využívat nový a komfortní
způsob komunikace s návštěvou. Velmi jednoduchým způsobem
umožňuje pro komunikaci využívat chytrý mobilní telefon či tablet.
Videotelefon rovněž disponuje plnohodnotnou videopamětí se záznamem
videosekvencí na Micro SDHC kartu. Samozřejmostí je připojení doplňkové
CCTV kamery a/nebo druhé dveřní stanice.

■■ Displej: 7" (17,8 cm) LCD, dotykový s vysokým rozlišením
■■ Integrovaný WiFi modul pro připojení systému videotelefonů ke smartphonu /

Záznam obrazu z dveřní stanice (popř.
z doplňkové CCTV kamery) je nahráván jako
videoklip ve formátu AVI vždy po zazvonění
nebo je možné nahrávaní spustit i manuálně.
Videoklip se ukládá na SDHC katru jenž
může mít maximální velikost 16 GB (cca
1600 záznamů o délce 30 vteřin). Zpětnou
kontrolu svých návštěv, tedy kontrolu
nahraných záznamů, můžete velmi snadno
provést pomocí videotelefonu nebo přímo
na vašem smartphonu.

tabletu

■■ Na smartphonu / tabletu je zprostředkována audio komunikace, přenos obrazu
z dveřní stanice a ovládání dveřního zámku (sepnutí relé v dveřní stanici)

■■ Možnost připojení druhé dveřní stanice popřípadě samostatné CCTV kamery
■■ Záznam videosekvence na Micro SDHC kartu - při zazvonění jsou automaticky

nahrávány videosekvence z dveřní stanice, případně z doplňkové CCTV kamery
(maximální kapacita podporované Micro SDHC karty je 16 GB)

■■ Umožňuje interkom mezi videotelefony a domácími telefony (na jedné adrese)
■■ Rozměry: 275 × 178 × 33 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

CDV-70UX

DP-4VHP

Aplikace ke stažení
pro mobilní zařízení
se systémem iOS:
iPhone® / iPad®

4
4

2+2

Aplikace ke stažení
pro mobilní zařízení
se systémem Google:
Android ™

WiFi router

4

Internet

Mobilní zařízení iOS / Android

NOVINKA

Funkce monitorovacího
systému:
K CDV-71UM je možné připojit například
jednu dveřní stanici a až tři CCTV kamery,
které mohou monitorovat jakékoliv místo
v okolí domu (prostor pro parkování auta,
vstup na pozemek, zahradu atd.). Obraz
z těchto kamer je možné kdykoliv zobrazit
pouhými dvěma dotyky na obrazovku
přístroje. V případě, že uživatel z jakéhokoliv
důvodu chce zaznamenat snímek z těchto
externích kamer, tak stačí stisknout tlačítko
Record zobrazené v pravé části displeje
a obraz se uloží na paměťovou kartu
MicroSD. Velmi výhodné je použít kamery
s nočním viděním (IR) a získat přehled o okolí
domu i v noci.

Barevné varianty:

perleťově
bílá

indigově
modrá

Videopaměť s detekcí
pohybu v obraze:

CDV-71UM
Videotelefon s kombinací funkcí kamerového systému s automatickým
nahráváním na základě detekce pohybu v obraze. K tomuto přístroji
můžete připojit až dvě dveřní stanice a dvě samostatné CCTV kamery.
U připojených CCTV kamer dokáže videotelefon sám vyhodnotit
pohyb v obraze a v tu chvíli automaticky nahraje 30 sekund dlouhou
videosekvenci z této kamery. Obraz z dveřních stanic je nahráván jen při
zazvonění a to včetně audiokomunikace. Videotelefon má jednoduché
a přehledné plně dotykové ovládání.

■■ Displej: 7" (17,8 cm) LCD, dotykový s vysokým rozlišením
■■ Automatické nahrávaní obrazu z CCTV kamer na základě detekce pohybu

Pomocí videotelefonu CDV-71UM můžete
s minimálními náklady zabezpečit svůj
dům kamerovým systémem, který dokáže
samostatně nahrávat při jakémkomi pohybu
před CCTV kamerou. Videotelefon stále
analyzuje obraz z CCTV kamer stejně tak,
jako profesionální záznamová zařízení.
Pokud se před kamerou uskuteční pohyb, tak
automaticky začne nahrávat na paměťovou
kartu (Micro SDHC) videosekvenci o délce
30 vteřin. Citlivost detekce pohybu v obraze
je nastavitelná ve třech urovních.

Jednoduché ovládání:

v obraze

Základní menu videotelefonu je navrženo
tak, aby uživatel jen pomocí dvou dotyků
dokázal přímo zobrazit obraz ze kterékoliv
připojené CCTV kamery nebo dveřní stanice
a stejně tak lehce dokázal přehrát nahraný
záznam z videopaměti. Takto jednoduché
a přehledné ovládání potěší každého.

■■ Automatické nahrávání obrazu z dveřních stanic při zazvonění
(včetně audiokomunikace)

■■ Možnost připojení dvou dveřních stanic a dvou CCTV kamer
■■ Připojení domácích telefonů DP-4VHP
■■ Záznam videosekvence na SDHC kartu
(maximální kapacita podporované SDHC karty je 16GB)

■■ Umožňuje interkom mezi videotelefony a domácími telefony (na jedné adrese)
■■ Rozměry: 275 × 178 × 33 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

CDV-71UM

4
4
2+2
2+2

DP-4VHP

4

5

Videotelefony

Funkce videotelefonu:

Barevné varianty:

dotyková tlačítka
perleťově
bílá

Funkce monitorovacího
systému:

indigově
modrá

CDV-70UM
Unikátní videotelefon s jedinečným designem. 7" handsfree videotelefon
v novém kabátě, vhodný pro moderní interiéry. Videotelefon s dotykovými
tlačítky využívající technologii kapacitních snímačů. K videotelefonu můžete
připojit až dvě dveřní stanice, dva domácí telefony, dvě externí kamery, které
mohou fungovat v režimu PiP (Obraz v Obraze). Výjimečnost tohoto přístroje
je dána i zcela novou funkcí záznamu videosekvencí na paměťovou kartu.

■■ Displej: barevný 7" (17,8 cm) s vysokým rozlišením a Direct LED podsvícením
■■ Zcela nový design s předním panelem z temperovaného skla nezanechávající otisky
prstů a dotykovým ovládáním s kapacitní technologií

■■ Možnost připojení až 2 dveřních stanic, 2 samostatných CCTV kamer, alarmových
senzorů a rozšiřujících domácích telefonů DP-4VHP

■■ Funkce PiP (zobrazení „Obraz v Obraze“)
■■ Funkce fotorámečku
■■ Záznam ozvučených videosekvencí na paměťovou kartu Micro SD
■■ Handsfree komunikace
■■ Dva alarmové vstupy (umožňuje připojení např. dvou alarmových senzorů)
■■ Umožňuje interkom mezi videotelefony a domácími telefony (na jedné adrese)
■■ Rozměry: 276 × 185 × 33 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

4

12 V (DC)

12 V (DC)

2

6

Při zazvonění - stisknutím zvonkového
tlačítka na venkovní dveřní stanici - začne
videotelefon vyzvánět melodickým tónem
(gong). Na obrazovce videotelefonu se
objeví obraz z dveřní stanice a v režimu PiP
obraz z jedné CCTV kamery. Následně lze
ovládat dveřní zámek nebo vjezdovou bránu.
Uživatel má v dané chvíli úplný přehled
nad prostorem sledovaným dveřní stanicí
i CCTV kamerou. Obraz z kamer je vypnut až
v okamžiku ukončení audiokomunikace.

4
2

2
2

DP-4VHP

CDV-70UM

4

K CDV-70UM je možné připojit až dvě dveřní
stanice a dvě CCTV kamery. Zároveň je možná
i kombinace (např. jedné dveřní stanice
a třech CCTV kamer). CCTV kamery mohou
monitorovat jakékoliv místo v okolí domu
(prostor na parkování auta, vstup na pozemek,
zahradu, prostor přímo před dveřmi domu či
bytu atd.). Obrazy z těchto kamer je možné
vždy jednoduše zobrazit dotykem kapacitiního
tlačítka na videotelefonu. Uložení snímku
z jakékoliv CCTV kamery nebo dveřní stanice
je možné stisknutím tlačítka pro nahrávání.
Použitím CCTV kamer s nočním viděním lze
získat přehled o okolí domu i v noci.

Funkce videopaměti se
záznamem videosekvencí:
CDV-70UM je výjimečný svoji funkcí
zaznamenávání videosekvencí na paměťovou
kartu (Micro SDHC). Podobně jako u statické
videopaměti používané v předchozích
modelech je možné tuto funkci využívat
v automatickém režimu a také v manuálním
režimu. V automatickém režimu této funkce
se začne nahrávat videosekvence cca 3 vteřiny
po stisknutí zvonkového tlačítka na dveřní
stanici. Ve chvíli zahájení audiokomunikace
uživatele s návštěvníkem je nahráván i tento
rozhovor. Hlavním účelem této funkce je
zaznamenání všech příchozích návštěv
například v době, kdy uživatel není v domě
či bytě přítomný. V automatickém režimu
jsou vždy pořizovány dvě nahrávky. První je
z dveřní stanice, na kterou návštěvník zvonil
a druhá je z připojené CCTV kamery. Výhodou
videosekvence oproti jednotlivým snímkům
je vždy mnohem vyšší stupeň identifikace
návštěvníka. Manuální režim slouží pro
pořízení nahrávky pomocí stisku jednoho
tlačítka ve chvíli, kterou si zvolí sám uživatel.
Využití této funkce může nastat v řípadě, kdy
si uživatel sám vyvolá obraz z videotelefonu
a zjistí například pohyb podezřelé osoby
před kamerou. Videosekvence jsou ukládány
na Micro SDHC kartu ve formátu MP4 a jsou
vždy opatřeny označením s aktuálním časem
a datem.

Videotelefony
Mezinárodní ocenění
za design:
První videotelefon na světě s krycím panelem
z temperovaného skla CDV-70U nasbíral za
svůj unikátní design celou řadu prestižních
ocenění. Díky vysoké kvalitě použitých
materiálů lze tento mimořádný videotelefon
použít i pro ty nejnáročnější interiéry. Displej
a dotyková ovládací tlačítka jsou kryté
sklem se speciální povrchovou úpravou
nezanechávající otisky prstů, snadno se čistí
a zajišťují vždy čistý prémiový vzhled.

Barevné varianty:

dotyková tlačítka
perleťově
bílá

Krycí panel z temperovaného skla:

indigově
modrá

CDV-70U
Unikátní 7" handsfree videotelefon s důmyslnými detaily ozvláštní každý
interiér. Dotyková tlačítka s jemným modrým podsvícením využívají
technologii kapacitních snímačů a umožňují jednoduché a intuitivní ovládání.
K videotelefonu můžete připojit až dvě dveřní stanice a dva domácí telefony.
Provedení v kombinaci plastu a skla, barevné provedení v barvách modrá /
stříbrná nebo bílá.

Statusová dioda:

■■ Displej: barevný LCD TFT 7" (17,8 cm) s vysokým rozlišením a celoplošným
Direct LED podsvícením

■■ Světově unikátní design v podobě použití krycího panelu z temperovaného skla
s povrchovou úpravou nezanechávající otisky prstů

■■ Podsvícená dotyková tlačítka fungující na principu kapacitních snímačů
■■ Handsfree komunikace
■■ Až 2 kamerové jednotky
(umožňuje připojení další dveřní stanice nebo CCTV kamery)

Voděodolná povrchová úprava:

■■ Připojení až 2 domácích telefonů DP-4VHP
■■ Umožňuje interkomovou komunikaci mezi videotelefony a domácími telefony
(na jedné adrese)

■■ Rozměry: 276 × 185 × 33 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje na 17-30 V (AC/DC)

Modré podsvícení tlačítek:
CDV-70U

4
4

DP-4VHP

4
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Videotelefony

CDV-71BE
Videotelefon se 7" LCD displejem, obsahuje
integrovanou videopaměť na 128 barevných
snímků, obrázky z videopaměti je možné
zobrazovat po šesti na jedné obrazovce nebo
po jednom, umožňuje připojení až 4 kamer
(s možností připojit i CCTV kamery), ovládání
přes OSD menu, umožňuje připojit domácí
telefony (s funkčním interkomem). Způsob
montáže je na stěnu - s montážním rámečkem
(je součástí dodávky).

■■ Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD (LED)
■■ Až 4 kamerové jednotky
(CCTV kamery nebo dveřní stanice)

CDV-71BE

4
4
4
4

DP-4VHP

4
MONITOR INTERPHONE MENU/SET

TALK

OPEN

■■ Připojení domácích telefonů DP-4VHP
■■ Videopaměť na 128 snímků
■■ Rozměry: 314 × 173 × 53 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje
na 17-30 V (AC/DC)

REC./IMAGE

CDV-71AM
Barevný videotelefon se 7" LCD obrazovkou
a jednoduchým intuitivním ovládáním díky
zcela nově řešenému menu. Umožňuje připojit
přídavná domácí sluchátka a až 2 externí CCTV
kamery, jejichž obraz je zobrazován v režimu PiP
(Picture in Picture) s možností celoobrazovkového
zobrazení. Videotelefon obsahuje videopaměť
na 128 snímků. V jednom systému je možné
zapojit až 4 videotelefony CDV-71AM a CDV-70A.

4
4
2
2
2
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2

CDV-71AM
MONITOR

INTERPHONE

TALK

PTT

OPEN

DP-4VHP

4

■■ Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD (LED)
■■ Až 2 dveřní stanice a 2 externí CCTV kamery
■■ Připojení až 2 domácích telefonů DP-4VHP
■■ Handsfree komunikace
■■ Funkce PiP (zobrazení "Obraz v Obraze")
■■ Vestavěná paměť na 128 snímků
■■ Rozměry: 243 × 168 × 35 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje
na 17-30 V (AC/DC)

CDV-70A
Handsfree videotelefon se 7" LCD displejem
umožňující připojení až dvou dveřních stanic
a domácího telefonu. V případě, že je v jednom
systému (na jedné adrese) připojeno více
videotelefonů tak mezi nimi funguje interkomová
komunikace (interkom je možný i s videotelefony
CDV-71AM).

■■ Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD (LED)
■■ Až 2 kamerové jednotky
(dveřní stanice nebo CCTV kamery)

■■ Připojení domácích telefonů DP-4VHP
■■ Handsfree komunikace
■■ Rozměry: 243 × 168 × 35 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje
CDV-70A

4
4

MONITOR

INTERPHONE

DP-4VHP

na 17-30 V (AC/DC)

4

TALK

PTT

OPEN

CDV-70P
7" handsfree videotelefon v novém kabátě,
vhodný pro náročné interiéry s dotykovými
tlačítky díky technologii kapacitních snímačů.
Videotelefon se může pyšnit mezinárodním
oceněním za design iF Product Design Award.
K videotelefonu můžete připojit až dvě dveřní
stanice a dva domácí telefony. Plastové provedení
v bílé barvě.
dotyková tlačítka

■■ Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD (LED)
■■ Až 2 kamerové jednotky
(dveřní stanice nebo CCTV kamery)

CDV-70P

4
4

DP-4VHP

4

■■ Připojení až 2 domácích telefonů DP-4VHP
■■ Handsfree komunikace
■■ Ovládání dotykovými tlačítky s kapacitní technologií
■■ Rozměry: 243 × 168 × 35 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje
na 17-30 V (AC/DC)
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Videotelefony

CDV-70K
Barevné varianty:

dotyková tlačítka
perleťově
bílá

indigově
modrá

Nejdostupnější barevný videotelefon s 7" LCD
displejem. Jedná se o sluchátkový videotelefon
umožňující připojení dvou dveřních stanic
a dvou domácích telefonů. Ovládání u tohoto
videotelefonu je elegantnější a jednodušší díky
dotykovým tlačítkům, která fungují na principu
kapacitních snímačů. Díky modernímu velmi
tenkému designu se hodí i do náročnějších
interiérů. Plastové provedení s předním panelem
v modré nebo bílé barvě.

■■ Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD (LED)
■■ Až 2 kamerové jednotky
(CCTV kamery nebo dveřní stanice)

CDV-70K

4
4

DP-4VHP

■■ Diskrétní komunikace pomocí sluchátka
■■ Modře podsvícená dotyková tlačítka s kapacitní
technologií

4

■■ Připojení 2 domácích telefonů DP-4VHP
■■ Rozměry: 311 × 168 × 32 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje
na 17-30 V (AC/DC)

CDV-43Q
Handsfree videotelefon s vylepšeným 4,3" LCD
displejem a jednoduchým ovládáním. K tomuto
videotelefonu je možné připojit až 2 kamerové
jednotky (dveřní stanice nebo CCTV externí
kamery) a domácí telefony. Plastové provedení
ve stříbrné barvě. Jedná se o nástupce úspěšné
řady handsfree videotelefonů CDV-40Q
a CDV-40QM.

■■ Displej: barevný 4,3" (10,9 cm) LCD (LED) s vysokým
rozlišením a krycí vrstvou z temperovaného skla
s voděodolnou úpravou

CDV-43Q

4
4

DP-4VHP

4

■■ Až 2 dveřní stanice (nebo CCTV kamery)
■■ Handsfree komunikace
■■ Modré podsvícení ovládacích tlačítek pro snadné
ovládání pri slabém osvětlení

■■ Připojení domácího telefonu DP-4VHP
■■ Handsfree komunikace
■■ Rozměry: 235 × 140 × 36 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje
na 17-30 V (AC/DC)
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CDV-35U
Handsfree videotelefon se 3,5" LCD displejem
a jednoduchým ovládáním, ke kterému lze připojit
až 2 kamerové jednotky (dveřní stanice nebo
CCTV externí kamery) a domácí telefony. Plastové
provedení v bílé barvě.

dotyková tlačítka

■■ Displej: barevný 3,5" (8,9 cm) LCD (LED)
■■ Až 2 dveřní stanice (nebo CCTV kamery)
■■ Připojení domácího telefonu DP-4VHP
■■ Handsfree komunikace
■■ Rozměry: 180 × 180 × 28,5 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje
na 17-30 V (AC/DC)

CDV-35U

4
4

DP-4VHP

4

CDV-35A
Sluchátkový barevný videotelefon s 3,5" LCD
displejem. Umožňuje připojení dvou dveřních
stanic a dvou domácích telefonů. Ovládání
u tohoto videotelefonu je elegantnější
a jednodušší díky dotykovým tlačítkům fungujícím
na principu kapacitních snímačů.
dotyková tlačítka

■■ Displej: barevný 3,5" (8,9 cm) LCD (LED)
■■ Až 2 kamerové jednotky
(CCTV kamery nebo dveřní stanice)

■■ Připojení 2 domácích telefonů DP-4VHP
■■ Diskrétní komunikace pomocí sluchátka
■■ Ovládání dotykovými tlačítky s využitím kapacitní
technologie

CDV-35A

4
4

DP-4VHP

4

■■ Rozměry: 245 × 120 × 46 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje
na 17-30 V (AC/DC)

11

Výhodné sady

CDV-70P &
DRC-40K
Výhodná sada handsfree
videotelefonu se 7" (17,8 cm)
displejem a moderní dveřní stanice.
CDV-70P

DRC-40K

4

dotyková tlačítka

CDV-70K &
DRC-40K
Výhodná sada sluchátkového
videotelefonu se 7" (17,8 cm)
displejem a moderní dveřní stanice.
dotyková tlačítka

CDV-70K

DRC-40K

4

CDV-35A &
DRC-40K
Ekonomická sada sluchátkového
videotelefonu se 3,5" (8,9 cm)
displejem a moderní dveřní stanice.
dotyková tlačítka

DRC-40K

CDV-35A

4

CDV-35U &
DRC-40K
Ekonomická sada handsfree
videotelefonu se 3,5" (8,9 cm)
displejem a moderní dveřní stanice.
dotyková tlačítka

CDV-35U
DRC-40K

4
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Speciální sady pro ovládání dvou kontaktů

CDV-70AR3 &
DRC-40KR2

NO VINKA

Schéma standardního zapojení

Schéma s rozšířením o CCTV kameru
CDV-70AR3

DRC-40KR2

Sada s handsfree videotelefonem umožňující
ovládání dvou relé umístěných přímo ve dveřní
stanici. První relé může například ovládat otevíraní
vstupní branky a druhým relé je možné spínat
vjezdovou bránu. Další důležitou vlastností sady
jsou široké možnosti jejího rozšíření. Sadu lze např.
doplnit o CCTV kameru, další dveřní stanici nebo
také o další videotelefony či audiosluchátka, mezi
kterými je možná interkomová komunikace.

CDV-70AR3

DRC-40KR2

2

2
4

4

MONITOR

INTERPHONE

TALK

2

■■ Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD (LED)
■■ Možnost ovládání dvou vstupů

MONITOR

INTERPHONE

TALK

2

OPEN 1

OPEN 2

OPEN 1

OPEN 2

(např. vstupní branky a vjezdové brány)

2+2

■■ Až 2 dveřní stanice (nebo CCTV kamery)
■■ Odolná celokovová konstrukce dveřní stanice
■■ Možnost připojení 2 domácích telefonů DP-4VHP
■■ Možnost rozšíření sady o další dva videotelefony
■■ Rozměry: 243 × 168 × 35 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje

Schéma zapojení s rozšířením o videotelefon a dveřní stanici
CDV-70AR3

DRC-40KR2

CDV-70AR3

2
4

8

MONITOR

INTERPHONE

TALK

2

MONITOR

INTERPHONE

TALK

OPEN 1

OPEN 1

OPEN 2

OPEN 2

DRC-40K

2

4

na 17-30 V (AC/DC)

CDV-70KR3 &
DRC-40KR2

NOVINKA

dotyková tlačítka

Schéma standardního zapojení

Schéma zapojení s rozšířením o CCTV kameru
CDV-70KR3

DRC-40KR2

CDV-70KR3

DRC-40KR2

2

2
4

4

1

2

2

Sada se sluchátkovým videotelefonem umožňující
ovládání dvou relé umístěných přímo ve dveřní
stanici. První relé může například ovládat otevíraní
vstupní branky a druhým relé je možné spínat
vjezdovou bránu. Další důležitou vlastností sady
jsou široké možnosti jejího rozšíření. Sadu lze např.
doplnit o CCTV kameru, další dveřní stanici nebo
také o další videotelefony či audiosluchátka, mezi
kterými je možná interkomová komunikace.

1

2

2

2+2

■■ Displej: barevný 7" (17,8 cm) LCD (LED)
■■ Možnost ovládání dvou vstupů

(např. vstupní branky a vjezdové brány)

Schéma zapojení s rozšířením o další videotelefon a dveřní stanici
CDV-70KR3

DRC-40KR2

CDV-70KR3

2
4

1

2

2
DRC-40K

2

4

8

1

2

■■ Až 2 dveřní stanice (nebo CCTV kamery)
■■ Odolná celokovová konstrukce dveřní stanice
■■ Možnost připojení 2 domácích telefonů DP-4VHP
■■ Možnost rozšíření sady o další dva videotelefony
■■ Rozměry: 311 × 168 × 32 mm
■■ Napájení: 230 V (AC) nebo možnost úpravy přístroje
na 17-30 V (AC/DC)
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Dveřní stanice

DRC-41UN
Nový typ elegantní jednotlačítkové dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného
hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°.
Dveřní stanice je určena pro zápustnou montáž.

■■ Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
■■ Popisný štítek, regulace hlasitosti, napájení z videotelefonu
■■ Rozměry: 130 × 182 × 10 mm

DRC-4CHC
Elegantní jednotlačítková dveřní stanice ze slitiny hliníku s povrchovou úpravou v antracitově
šedé barvě. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až
20°. Dveřní stanice je určena pro snadnou povrchovou montáž.

■■ Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
■■ Popisný štítek, regulace hlasitosti, kamerová jednotka s vysokým rozlišením, napájení z videotelefonu
■■ Rozměry: 116 × 169 × 42,5 mm

DRC-4CAN
Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je
možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanice je určena
pro zápustnou montáž.

■■ Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
■■ Popisný štítek, napájení z videotelefonu
■■ Rozměry: 124 × 184 × 18 mm

DRC-40K
Jednotlačítková dveřní stanice vyrobena ze slitiny hliníku ve stříbrné barvě. Kamerový modul
je možné vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanice je určena pro snadnou
povrchovou montáž.

■■ Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
■■ Napájení z videotelefonu
■■ Rozměry: 96 × 155 × 32,5 mm

DRC-4CGN2
Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku v antracitově šedé barvě.
Antivandal provedení se zvýšenou mechanickou odolností a skrytým kamerovým modulem.
Dveřní stanice je určena pro povrchovou montáž.

■■ Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
■■ Napájení z videotelefonu
■■ Rozměry: 87 × 120 × 18 mm
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DRC-4CPN2
Zmenšená jednotlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku v antracitově šedé
barvě. Antivandal provedení se zvýšenou mechanickou odolností a skrytým kamerovým
modulem. Dveřní stanice je určena pro povrchovou montáž.

■■ Umožňuje montáž pod úhlem 30° na pravou i levou stranu
■■ Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm, napájení z videotelefonu
■■ Rozměry: 50 × 118 × 23 mm

DRC-2AC1
Dvoutlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku. Kamerový modul
lze horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanice je určena
pro zápustnou montáž.

■■ Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
■■ Regulace hlasitosti, napájení z videotelefonu
■■ Rozměry: 123 × 208 × 18 mm

DRC-4DC
Čtyřtlačítková dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku v provedení se zvýšenou odolností
(antivandal provedení se skrytým kamerovým modulem bez možnosti korekce směru
záběru). Dveřní stanice je určena pro snadnou povrchovou montáž.

■■ Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
■■ Regulace hlasitosti, napájení z videotelefonu
■■ Rozměry: 65 × 162 × 25 mm

DRC-6AC2
Šestitlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku, s barevným kamerovým
modulem, který lze horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°.
Dveřní stanice je určena pro zápustnou montáž.

■■ Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
■■ Regulace hlasitosti, napájení: 12 V (DC)
■■ Rozměry: 123 × 235 × 18 mm

DRC-8AC2
Osmitlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku, s barevnýn kamerovým
modulem, který je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°.
Dveřní stanice je určena pro zápustnou montáž.

■■ Přísvit sledovaného prostoru na vzdálenost 70 cm
■■ Regulace hlasitosti, napájení: 12 V (DC)
■■ Rozměry: 123 × 316 × 18 mm
15

Vícetlačítkové dveřní stanice

DRC-2UC
Nová řada elegantních vícetlačítkových dveřních stanic s nadčasovým designem.
Čelní panel je vyroben z odolného eloxovaného hliníku s drásanou povrchovou
úpravou. Barevný kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat.
Dveřní stanice jsou určeny pro zápustnou montáž. Uchycení čelního panelu je
provedeno pomocí bezpečnostních šroubů. Všechny modely řady DRC-nUC mají
shodnou funkční výbavu a liší se pouze počtem tlačítek. Systém zapojení těchto
dveřních stanic využívá pro každou adresu samostatné 4 vodiče + 2 vodiče pro napájení
dveřní stanice. K těmto dveřním stanicím je možné připojit všechny typy videotelefonů
a dalšího příslušenství značky Commax®.

■■ Dvoutlačítková dveřní stanice, kabeláž 10 vodičů
■■ Snímací čip: barevný 1,4" CCD SONY, 540 TVL
■■ Úhel záběru: 68° / 55°, možnost nasměrování objektivu: ± 15° horizontálně i vertikálně
■■ Podsvětlení jmenovek a tlačítek, přísvit sledovaného prostoru LED světlem až 70 cm
■■ Napájení: 12 V (DC)
■■ Rozměry panelu: 130 × 248 × 10 mm (rozměry zápustného boxu: 121 × 237 × 36 mm)

DRC-3UC

■■ Třítlačítková dveřní stanice, kabeláž 14 vodičů
■■ Další specifikace shodná s DRC-2UC

DRC-4UC

■■ Čtyřtlačítková dveřní stanice, kabeláž 18 vodičů
■■ Další specifikace shodná s DRC-2UC

DRC-5UC

■■ Pětitlačítková dveřní stanice, kabeláž 22 vodičů
■■ Rozměry panelu: 130 × 315 × 10 mm (rozměry zápustného boxu: 121 × 304 × 36 mm)
■■ Další specifikace shodná s DRC-2UC

DRC-6UC

■■ Šestitlačítková dveřní stanice, kabeláž 26 vodičů
■■ Rozměry panelu: 130 × 315 × 10 mm (rozměry zápustného boxu: 121 × 304 × 36 mm)
■■ Další specifikace shodná s DRC-2UC

DRC-7UC

■■ Sedmitlačítková dveřní stanice, kabeláž 30 vodičů
■■ Rozměry panelu: 130 × 315 × 10 mm (rozměry zápustného boxu: 121 × 304 × 36 mm)
■■ Další specifikace shodná s DRC-2UC
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Příslušenství

Příslušenství k videotelefonům

DP-4VHP

DP-3HP

Domácí telefon připojitelný
k vybraným videotelefonům.
Umožňuje obousměrnou audio
komunikaci s dveřní stanicí,
interkomovou komunikaci
s připojenými videotelefony
a dálkové ovládanou obsluhu
dveřního zámku.

Autonomní domácí telefon,
který není podřízený
videotelefonu a je použit
na vlastní adrese dveřní
kamerové stanice. Umožňuje
obousměrnou audio komunikaci
s dveřní kamerovou jednotkou
a dálkové ovládání dveřního
zámku.

■■ Interkomová komunikace
■■ Obousměrná audio komunikace
s dveřní stanicí

■■ Ovládání dveřního zámku
■■ Napájení: z videotelefonu
■■ Rozměry: 107 × 195 × 38 mm

■■ Obousměrná audio komunikace
s dveřní stanicí

■■ Ovládání dveřního zámku
■■ Napájení: 230 V (AC)
■■ Rozměry: 107 × 195 × 38 mm

Domácí telefony- systém 1+n

DP-2HPR
Základní domácí telefon
umožňující oboustrannou
audio komunikaci s dveřní
stanicí a ovládání zámku.

■■ 2 spínací tlačítka
■■ ovládání hlasitosti
■■ Napájení: 230 V (AC)
■■ Rozměry: 107 × 195 × 38 mm

DR-2AN
Dveřní stanice určená
pro jednoho účastníka.
Sluchátko telefonu je připojeno
napřímo do dveřní stanice.

■■ Zápustná montáž
■■ Napájení: z telefonu
■■ Rozměry: 123 × 187 × 18 mm

DR-2A2N

DR-2A3N

Dveřní stanice umožňující
rozdělení objektu na dvě
samostatné adresy.
Ke každému tlačítku lze připojit
jeden telefon. Mezi adresami
není možné provozovat
interkom.

Dveřní stanice umožňující
rozdělení objektu na tři
samostatné adresy.
Ke každému tlačítku lze připojit
jeden telefon. Mezi adresami
není možné provozovat
interkom.

■■ Zápustná montáž
■■ Napájení: z telefonu
■■ Rozměry: 123 × 210 × 18 mm

■■ Zápustná montáž
■■ Napájení: z telefonu
■■ Rozměry: 123 × 232 × 18 mm
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Domácí telefony

Domácí telefony- systém 4+n
Nový adresný systém domácích telefonů využívá pro své zapojení klasickou kabeláž 4+n
(kde n = počet uživatelů). Konkurenční výhodou tohoto systému je především výhodná cena
a nadčasový design dveřních stanic. Dveřní stanice jsou určeny pro zápustnou montáž, jejich
čelní panel je vyroben z odolného eloxovaného hliníku s drásanou povrchovou úpravou.
Uchycení čelního panelu dveřních stanic je provedeno pomocí bezpečnostních šroubů.

DP-SS

■■ Domácí telefon pro systém 4+n
■■ Systém pro až 40 účastníků
■■ Obsahuje jedno tlačítko pro dálkově ovládanou obsluhu dveřního zámku
■■ Jednoduchá povrchová montáž
■■ Napájení: 12V (DC)
■■ Rozměry: 72 x 210 x 33 mm

DR-2UM

DR-4UM

s hovorovou jednotkou

s hovorovou jednotkou

■■ Dvoutlačítkový panel

■■ Možnost rozšíření o tlačítkové

■■ Možnost rozšířit o tlačítkové

■■ Čelní panel z elox. hliníku
■■ Uchycení pomocí

■■ Čelní panel z elox. hliníku
■■ Uchycení pomocí

■■ Podsvícená tlačítka a jmenovky
■■ Rozměry panelu:

■■ Podsvícená tlačítka a jmenovky
■■ Rozměry panelu:

■■ Rozměry zápustného boxu:

■■ Rozměry zápustného boxu:

panely DR-nUS

bezpečnostních šroubů

130 × 315 × 10 mm

121 × 305 × 36 mm

panely DR-nUS

bezpečnostních šroubů

130 × 315 × 10 mm

121 × 305 × 36 mm

DR-6UM

DR-8UM

s hovorovou jednotkou

s hovorovou jednotkou

■■ Šestitlačítkový panel

■■ Osmitlačítkový panel

■■ Možnost rozšířit o tlačítkové

■■ Možnost rozšířit o tlačítkové

■■ Čelní panel z elox. hliníku
■■ Uchycení pomocí

■■ Čelní panel z elox. hliníku
■■ Uchycení pomocí

■■ Podsvícená tlačítka a jmenovky
■■ Rozměry panelu:

■■ Podsvícená tlačítka a jmenovky
■■ Rozměry panelu:

■■ Rozměry zápustného boxu:

■■ Rozměry zápustného boxu:

panely DR-nUS

bezpečnostních šroubů

130 × 315 × 10 mm

121 × 305 × 36 mm
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■■ Čtyřtlačítkový panel

panely DR-nUS

bezpečnostních šroubů

130 × 315 × 10 mm

121 × 305 × 36 mm

DR-4US
Rozšiřující čtyřtlačítkový panel s čelním panelem z eloxovaného hliníku. Možnost zapojení více
rozšiřujících tlačítkových panelů za sebou.

■■ Podsvětlení tlačítek a jmenovek, uchycení pomocí bezpečnostních šroubů
■■ Rozměry panelu: 130 × 315 × 10 mm
■■ Rozměry zápustného boxu: 121 × 305 × 36 mm

DR-6US

DR-8US

DR-10US

DR-12US

■■ Rozšiřující šestitlačítkový panel
■■ Specifikace shodná s DR-4US

■■ Rozšiřující osmitlačítkový panel
■■ Specifikace shodná s DR-4US

■■ Rozšiřující desetitlačítkový panel
■■ Specifikace shodná s DR-4US

DP-SS (Adresa 6)

DP-SS (Adresa 6)

Audio A 1

Audio A 1

Audio B 2

Audio B 2

GND

GND

3

Vyzvánění 4

B6

3

Vyzvánění 4

S1

S1

S2

S2

B6
BZ .... zvonkové tlačítko
u dveří bytu

BZ

DP-SS (Adresa 2)
DP-SS (Adresa 2)

Audio A 1

Audio A 1

Audio B 2

Audio B 2
GND

Standardní zapojení
systému domácích
telefonů 4+n

3

Vyzvánění 4
S1
S2

GND

3

Zapojení systému
domácích
telefonů 4+n
s funkcí bytového
vyzvánění

Vyzvánění 4
S1

BZ

S2

DP-SS (Adresa 1)
DP-SS (Adresa 1)

Audio A 1

Audio A 1

Audio B 2

Audio B 2
GND

GND

3

S1

S1

(+) Cn1
(-) 1

S2

3
DR-nUM
Cn3

Vyzvánění 4

DR-nUM
Cn3

Vyzvánění 4

1

2

2

3

(+) Cn1
(-) 1

BZ

S2

1
2

2
3
4

4

5

5

6

6

adresa 1
adresa 2
adresa 3
adresa 4
adresa 5
adresa 6

Cn5
adresa 1
adresa 2
adresa 3
adresa 4
adresa 5
adresa 6

B1
B2
B3
B4
B5
B6

Dveřní zámek
Dveřní zámek

Napájecí zdroj (12V DC)

+ -

230Vac

GN 30
S1
S2
S3

B1
B2
B3
B4
B5
B6

Napájecí zdroj (12V DC)

~
~

+ -

Schéma
zapojení
systému
4+n:

■■ Rozšiřující dvanáctitlačítkový panel
■■ Specifikace shodná s DR-4US

230Vac
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Příslušenství

E7

Dveřní zámek pro střídavé
i stejnosměrné napětí 		
8 - 12 V / 600 mA

E7A

Zámek s momentovým kolíkem

E7E

Zámek s mechanickým
přepínáním

MDR-20-12

Stejnosměrný napájecí
zdroj 12 V (DC) / 1 A určený
pro všechna zařízení s 12 V
stejnosměrným napájením

MDR-20-24

Napájecí zdroj 24 V (DC) / 1 A
určený pro napájení jednoho
videotelefonu upraveného
pro nízkonapěťové napájení
17-30 V (DC)

DR-30-24

Napájecí zdroj 24 V (DC) / 1,5 A
určený pro napájení jednoho
videotelefonu upraveného
pro nízkonapěťové napájení
17-30 V (DC)

DR-75-24

Napájecí zdroj 24V (DC) / 3,2 A
určený pro napájení až čtyř
videotelefonů upravených
pro nízkonapěťové napájení
17-30V (DC)
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S-nU

Ochranná stříška proti dešti
a sněhu pro dveřní stanice
DRC-41UN, DRC-nUC, DR-nUM
a DR-nUS

S-4CGN2

Ochranná stříška proti dešti
a sněhu pro dveřní stanici
DRC-4CGN2

S-4CPN2

Ochranná stříška proti dešti
a sněhu pro dveřní stanici
DRC-4CPN2

S-4MC

Ochranná stříška proti dešti a sněhu
pro dveřní stanice DRC-4MC, DRC-40K
a DRC-40KR2

S-4CAN

Ochranná stříška proti dešti a sněhu
pro dveřní stanice DRC-4CAN
a DR-2AN

S-4CH

Ochranná stříška proti dešti a sněhu
pro dveřní stanici DRC-4CHC

S-2AC1

Ochranná stříška proti dešti a sněhu
pro dveřní stanice DRC-2AC1
a DR-2A2N

S-4AC

Ochranná stříška proti dešti a sněhu
pro dveřní stanice DRC-4AC2,
DRC-6AC2 a DRC-8AC2

Rozměry výrobků

CDV-70UM / CDV-70U

m

8m

178

178 mm

17

275 mm

mm

185 mm

CDV-70UX / CDV-71UM

276 mm

CDV-71BE

CDV-71AM / CDV-70A

mm
17

INTERPHONE

TA LK

168 mm

MONI TO R

m
8m

173 mm

178

PTT

OPEN

MONITOR INTERPHONE MENU/SET

TALK

OPEN

REC./IMAGE

243 mm

314 mm

178

mm

311 mm

178

mm

168 mm

CDV-70P

168 mm

CDV-70K

243 mm
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Rozměry výrobků

CDV-43Q

CDV-35A
mm

120 mm

140 mm

m

9m

10

89

235 mm
245 mm

DRC-41UN

CDV-35U

182 mm

116 mm

130 mm

180 mm

DRC-4CPN2

118 mm

DRC-4CGN2

155 mm

120 mm

DRC-40K

169 mm

mm

180 mm

89

DRC-4CHC

50 mm

87 mm
96 mm

DRC-4DC

208 mm

162 mm

DRC-2AC1

184 mm

DRC-4CAN

65 mm
123 mm
123 mm
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DRC-6AC2

DRC-8AC2

316 mm

248 mm

235 mm

DRC-2UC / DRC-3UC / DRC-4UC

123 mm

130 mm

123 mm

DP-SS

DP-4VHP / DP-2HPR

195 mm

DR-nUM / DR-nUS

315 mm

315 mm

213 mm

DRC-5UC / DRC-6UC / DRC-7UC

107 mm
71 mm

130 mm

130 mm

DR-2A3N

232 mm

195 mm
107 mm

DR-2A2N

187 mm

DR-2AN

210 mm

DP-3HP

123 mm
123 mm
123 mm
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VÁŠ DISTRIBUTOR:

