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TYP Názov
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TYP Názov
 UC cena 

s DPH 

UC cena 

bez DPH

Videotelefóny COMMAX  s WiFi pripojením do internetu

CDV-70UX 

biely

Farebný videotelefón 7"  s wifi - biely

Tento typ videotelefónu umožňuje využívať nový a komfortný spôsob komunikácie s 

návštevou. Veľmi jednoduchým spôsobom umožňuje pre komunikáciu s dverovou hláskou 

využívať chytrý mobilný telefón. Stačí prihlásiť videotelefón CDV-70UX do vašej WiFi siete a do 

smartfónu stiahnuť aplikáciu COMMAX Smart Videophone, ktorá je dostupná na App Store a na 

    560,72 € 467,27 €

smartfónu stiahnuť aplikáciu COMMAX Smart Videophone, ktorá je dostupná na App Store a na 

Google Play. Pri zazvonení na dvernej hláske začne zvoniť aj smartfón. Prijatím hovoru môžete 

hlasovo komunikovať s návštevou a na displeji sa zobrazí obraz z dverovej hlásky, prípadne z 

pripojenej CCTV kamery. Z mobilu môžete ovládať aj dverový zámok. Túto komunikáciu 

zaisťuje DDNS server výrobcu. Vďaka spojeniu prostredníctvom vyhradeného DDNS serveru je 

možné túto komunikáciu Smartfónu se systémom videovrátnika využívať kdekoľvek, kde je 

prístup k mobilnej dátovej sieti, teda aj mimo domova. Možnosti, ktoré tento systém prináša, 

sú veľmi široké. Videotelefón CDV-70UX tiež obsahuje plnohodnotú videopamäť so záznamom 

videosekvencií na Micro SDHC kartu. Do systému videovrátnika je možné pripojiť externú CCTV 

kameru a/alebo druhú dverovú hlásku. Montáž videotelefónu je na stenu pomocou kameru a/alebo druhú dverovú hlásku. Montáž videotelefónu je na stenu pomocou 

montážneho rámika (súčasť dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC.

CDV-70UX 

tmavo modrý

Farebný videotelefón 7"  s wifi -tmavomodrý

Tento typ videotelefónu umožňuje využívat nový a komfortný spôsob komunikácie s návštevou. 

Veľmi jednoduchým spôsobom umožňuje pre komunikáciu s dverovou hláskou využívať chytrý 

mobilný telefón. Stačí prihlásiť videotelefón CDV-70UX do vašej WiFi siete a do smartfónu 

stiahnuť aplikáciu COMMAX Smart Videophone, ktorá je dostupná na App Store a na Google 

Play. Pri zazvonení na dvernej hláske začne zvoniť aj smartfón. Prijatím hovoru môžete hlasovo 

    560,72 € 467,27 €

komunikovať s návštevou a na displeji sa zobrazí obraz z dverovej hlásky, prípadne z 

pripojenej CCTV kamery. Z mobilu môžete ovládať aj dverový zámok. Túto komunikáciu 

zaisťuje DDNS server výrobcu. Vďaka spojeniu prostredníctvom vyhradeného DDNS serveru je 

možné túto komunikáciu Smartfónu se systémom videovrátnika využívať kdekoľvek, kde je 

prístup k mobilnej dátovej sieti, teda aj mimo domova. Možnosti, ktoré tento systém prináša, 

sú veľmi široké. Videotelefón CDV-70UX tiež obsahuje plnohodnotú videopamäť so záznamom 

videosekvencií na Micro SDHC kartu. Do systému videovrátnika je možné pripojiť externú CCTV 

kameru a/alebo druhu dverovú hlásku. Montáž videotelefónu je na stenu pomocou 

montážneho rámika (súčasť dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC.

Videotelefóny COMMAX

CDV-71UM 

biely

Farebný videotelefón 7" - biely

Videotelefón s integrovanou funkciou kamerového systému, s automatickým nahrávaním pri 

detekcii pohybu v obraze. K tomuto videotelefónu je možné pripojiť až dve dverové hlásky a 

dve samostatné CCTV kamery. Videotelefón dokáže z pripojených CCTV kamier vyhodnotiť 

pohyb v obraze a  automaticky nahrať 30 sekundovú videosekvenciu z danej kamery. Obraz z 

dverových hlások je nahrávaný len pri zazvonení, a to aj s audiokomunikáciou. Videotelefón má 

    382,02 € 318,35 €

dverových hlások je nahrávaný len pri zazvonení, a to aj s audiokomunikáciou. Videotelefón má 

jednoduché a prehľadné plne dotykové ovládanie. K videotelefónu môžu byť pripojené aj 

doplnkové domáce audiotelefóny DP-4VHP. Montáž na stenu pomocou montážneho rámika 

(súčasť dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC.

CDV-71UM  

tmavo modrý

Farebný videotelefón 7" - tmavomodrý

Videotelefón s integrovanou funkciou kamerového systému, s automatickým nahrávaním pri 

detekcii pohybu v obraze. K tomuto videotelefónu je možné pripojiť až dve dverové hlásky a 

dve samostatné CCTV kamery. Videotelefón dokáže z pripojených CCTV kamier vyhodnotiť 

pohyb v obraze a  automaticky nahrať 30 sekundovú videosekvenciu z danej kamery. Obraz z 

    382,02 € 318,35 €

pohyb v obraze a  automaticky nahrať 30 sekundovú videosekvenciu z danej kamery. Obraz z 

dverových hlások je nahrávaný len pri zazvonení, a to aj s audiokomunikáciou. Videotelefón má 

jednoduché a prehľadné plne dotykové ovládanie. K videotelefónu môžu byť pripojené aj 

doplnkové domáce audiotelefóny DP-4VHP. Montáž na stenu pomocou montážneho rámika 

(súčasť dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC.
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TYP Názov
 UC cena 

s DPH 

UC cena 

bez DPH

CDV-70UM Farebný videotelefón 7" s pamäťou

Nový dizajn videotelefónu so 7“ LCD displejom. Predný panel videotelefónu je sklenený. Má 

zabudovaný nový typ videopamäti so záznamom snímkov alebo videosekvencií na microSD 

kartu (záznam videosekvencie aj audiokomunikácie vo formáte AVI). Umožňuje pripojenie až 

    491,65 € 409,71 €

dvoch dverových hlások a dvoch externých CCTV kamier, ktoré sa pri zazvonení zobrazujú na 

videotelefóne v režime PIP. Umožňuje pripojiť domáci audiotelefón DP-4VHP s funkčným 

interkomom. Ovládanie je pomocou opticko-dotykových tlačítok. Videotelefón je možné 

využívať aj ako fotorámik. Ak je v jednom systéme pripojených viac videotelefónov, tak medzi 

nimi funguje interkomová komunikácia. Montáž na stenu pomocou montážneho rámika (súčasť 

dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC.

CDV-70UM  

Biely

Farebný videotelefón 7" s pamäťou - biely

Nový dizajn videotelefónu so 7“ LCD displejom. Predný panel videotelefónu je sklenený. Má 
    491,65 € 409,71 €

Biely Nový dizajn videotelefónu so 7“ LCD displejom. Predný panel videotelefónu je sklenený. Má 

zabudovaný nový typ videopamäti so záznamom snímkov alebo videosekvencií na microSD 

kartu (záznam videosekvencie aj audiokomunikácie vo formáte AVI). Umožňuje pripojenie až 

dvoch dverových hlások a dvoch externých CCTV kamier, ktoré sa pri zazvonení zobrazujú na 

videotelefóne v režime PIP. Umožňuje pripojiť domáci audiotelefón DP-4VHP s funkčným 

interkomom. Ovládanie je pomocou opticko-dotykových tlačítok. Videotelefón je možné 

využívať aj ako fotorámik. Ak je v jednom systéme pripojených viac videotelefónov, tak medzi 

nimi funguje interkomová komunikácia. Montáž na stenu pomocou montážneho rámika (súčasť 

dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC.

CDV-70U Farebný videotelefón 7"

Nový dizajn videotelefónu so 7“ LCD displejom. Predný panel videotelefónu je sklenený. 

Ovládánie pomocou OSD menu.Umožňuje pripojiť domáci audiotelefón DP-4VHP s funkčným 

interkomom. Ovládanie je pomocou opticko-dotykových tlačítok. Ak je v jednom systéme 

pripojených viac videotelefónov, tak medzi nimi funguje interkomová komunikácia. Montáž na 

stenu pomocou montážneho rámika (súčasť dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 

17-30V DC/AC.

    340,57 € 283,81 €

CDV-70U Biely Farebný videotelefón 7" - biely

Nový dizajn videotelefónu so 7“ LCD displejom. Predný panel videotelefónu je sklenený. 
    336,26 € 280,22 €CDV-70U Biely

Nový dizajn videotelefónu so 7“ LCD displejom. Predný panel videotelefónu je sklenený. 

Ovládanie pomocou OSD menu. Umožňuje pripojiť domáci audiotelefón DP-4VHP s funkčným 

interkomom. Ovládanie je pomocou opticko-dotykových tlačítok. Ak je v jednom systéme 

pripojených viac videotelefónov, tak medzi nimi funguje interkomová komunikácia. Montáž na 

stenu pomocou montážneho rámika (súčasť dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 

17-30V DC/AC.

    336,26 € 280,22 €

CDV-71BE Farebný hands free videotelefón 7" s pamäťou

Videotelefón so 7“ LED displejom, integrovanou videopamäťou na 128 snímkov, obrázky z 
    425,18 € 354,32 €

Videotelefón so 7“ LED displejom, integrovanou videopamäťou na 128 snímkov, obrázky z 

videopamäti je možné na obrazovke zobrazovať po šiestich, alebo po jednom. Umožňuje 

pripojenie až 4 CCTV kamier. Ovládanie pomocou OSD menu. K videotelefónu je možné 

pripojiť domácí audiotelefón DP-4VHP s funkciou interkomu.  Povrchová úprava je perleťová 

biela. Montáž na stenu pomocou montážneho rámika (súčasť dodávky). Napájanie 230VAC, 

možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC. 

CDV-70P Farebný videotelefón 7"

Videotelefón so 7“ LCD displejom, LED podsvietenie, hands free a dotykovými tlačítkami. 

Umožňuje pripojiť dve dverové hlásky a domáci audiotelefón DP-4VHP s funkciou interkomu. 

Ak je v jednom systéme pripojených viac videotelefónov, tak medzi nimi funguje interkomová 

    226,19 € 188,49 €

Ak je v jednom systéme pripojených viac videotelefónov, tak medzi nimi funguje interkomová 

komunikácia. Montáž na stenu pomocou montážneho rámika (súčasť dodávky). Napájanie 

230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC. 

CDV-71AM Farebný hands free videotelefón 7" s pamäťou a funkciou PIP

Videotelefón so 7“ LED displejom, integrovanou videopamäťou na 128 snímkov. Umožňuje 

pripojenie až dvoch dverových hlások a dvoch externých kamier, ktoré sa pri zazvonení 

zobrazujú v režime PIP. Ovládanie pomocou OSD menu. Umožňuje pripojenie domáceho 

audiotelefónu DP-4VHP s funkciou interkomu. Dodáva sa v striebornej farbe. Montáž na stenu 

pomocou montážneho rámika (súčasť dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-

30V DC/AC. 

    319,00 € 265,83 €

30V DC/AC. 

CDV-70A Farebný hands free videotelefón 7"

Videotelefón so 7“ LED displejom. Umožňuje pripojenie až dvoch dverových hlások.  Ak je v 

jednom systéme pripojených viac videotelefónov, tak medzi nimi funguje interkomová 

komunikácia. Interkom je možný aj s videotelefónmi CDV-70AM a audiotelefónmi DP-4VHP. 

Dodáva sa v striebornej alebo čiernej farbe. Montáž na stenu pomocou montážneho rámika 

(súčasť dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC. 

    234,82 € 195,68 €
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TYP Názov
 UC cena 

s DPH 

UC cena 

bez DPH

CDV-70K Farebný videotelefón 7"

Videotelefón so 7“ LCD displejom. Ovládanie opticko-dotykovými tlačítkami. Umožňuje 

pripojenie dvoch dverových hlások a domáceho audiotelefónu DP-4VHP s funkciou interkomu. 

Ak je v jednom systéme pripojených viac telefónov, tak medzi nimi funguje interkomová 

    206,76 € 172,30 €

komunikácia. Montáž na stenu pomocou montážneho rámika (súčasť dodávky). Napájanie 

230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC. Tenký design. 

CDV-70K  Biely Farebný videotelefón 7"  biely

Videotelefón so 7“ LCD displejom. Ovládanie opticko-dotykovými tlačítkami. Umožňuje 

pripojenie dvoch dverových hlások a domáceho audiotelefónu DP-4VHP s funkciou interkomu. 

Ak je v jednom systéme pripojených viac telefónov, tak medzi nimi funguje interkomová 

komunikácia. Montáž na stenu pomocou montážneho rámika (súčasť dodávky). Napájanie 

230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC. Tenký design. 

    206,76 € 172,30 €

CDV-43Q Farebný hands free videotelefón 4,3''

Videotelefón s LED displejom 4,3". Umožňuje pripojenie dvoch dverových hlások a domáceho 

audiotelefónu DP-4VHP s funkciou interkomu. Ak je v jednom systéme pripojených viac 

telefónov, tak medzi nimi funguje interkomová komunikácia. Montáž na stenu pomocou 

montážneho rámika (súčasť dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC.

    172,24 € 143,53 €

CDV-35U  Biely Farebný hands free videotelefón 3,5''

Videotelefón s LED displejom 3,5". Umožňuje pripojenie dvoch dverových hlások a domáceho 

audiotelefónu DP-4VHP s funkciou interkomu. Ak je v jednom systéme pripojených viac 

    145,90 € 121,58 €

audiotelefónu DP-4VHP s funkciou interkomu. Ak je v jednom systéme pripojených viac 

telefónov, tak medzi nimi funguje interkomová komunikácia. Montáž na stenu pomocou 

montážneho rámika (súčasť dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC.

CDV-35A Farebný videotelefón 3,5''

Videotelefón s LED displejom 3,5". Ovládanie je pomocou opticko-dotykových tlačítok. 

Umožňuje pripojenie dvoch dverových hlások a domáceho audiotelefónu DP-4VHP s funkciou 

interkomu. Ak je v jednom systéme pripojených viac telefónov, tak medzi nimi funguje 

interkomová komunikácia. Montáž na stenu pomocou montážneho rámika (súčasť dodávky). 

Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC.

    127,34 € 106,12 €

Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC.

CDV-35HM Farebný hands free videotelefón 3,5''  s videopamäťou

Videotelefón s LED displejom 3,5". Umožňuje pripojenie dvoch dverových hlások a domáceho 

audiotelefónu DP-4VHP s funkciou interkomu. Ak je v jednom systéme pripojených viac 

telefónov, tak medzi nimi funguje interkomová komunikácia. Montáž na stenu pomocou 

montážneho rámika (súčasť dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC.

    215,40 € 179,50 €

CDV-35H Farebný hands free videotelefón 3,5''

Videotelefón s LED displejom 3,5". Umožňuje pripojenie dvoch dverových hlások a domáceho 

audiotelefónu DP-4VHP s funkciou interkomu. Ak je v jednom systéme pripojených viac 

    145,90 € 121,58 €

audiotelefónu DP-4VHP s funkciou interkomu. Ak je v jednom systéme pripojených viac 

telefónov, tak medzi nimi funguje interkomová komunikácia. Montáž na stenu pomocou 

montážneho rámika (súčasť dodávky). Napájanie 230VAC, možnosť úpravy  na 17-30V DC/AC.

CDV-70H Farebný HANDS FREE videotelefón 7''

farebný hands free videotelefón s LCD displejom 7".Ovládanie pomocou opticko-dotykových 

tlačidiel. Umožňuje pripojiť jednu dvernu jednotku a jeden domáci telefón DP-4VHP (s 

funkčným interkomom). Spôsob montáže: na stenu, pomocou montážneho rámčka (súčasť 

dodávky), napájanie 230Vac, možnosť úpravy napájania na 17-30V dc/ac 

    170,51 € 142,09 €

CDV-70N Farebný videotelefón 7''

farebný videotelefón s LCD displejom 7".Ovládanie pomocou opticko-dotykových tlačidiel. 

Umožňuje pripojiť jednu dvernú jednotku a jeden domáci telefón DP-4VHP (s funkčným 

interkomom). Spôsob montáže: na stenu, pomocou montážneho rámečka (súčasť dodávky), 

napájanie 230Vac, možnosť úpravy napájania na 17-30V dc/ac 

    157,55 € 131,29 €

CDV-43K Farebný videotelefón 4,3''

farebný videotelefón s LCD displejom 4,3"". Ovládanie pomocou opticko-dotykových tlačidiel. 
    114,38 € 95,32 €

farebný videotelefón s LCD displejom 4,3"". Ovládanie pomocou opticko-dotykových tlačidiel. 

Umožňuje pripojiť jednu dvernú jednotku a jeden domáci telefón DP-4VHP (s funkčným 

interkomom). Spôsob montáže: na stenu, pomocou montážneho rámečka (súčasť dodávky), 

napájanie 230Vac, možnosť úpravy napájania na 17-30V dc/ac 

DP-4VHP Audiotelefón - doplnenie k videotelefónu

prídavný audiotelefón k videotelefónu. Umožňuje komunikáciu s dverovou hláskou a otváranie 

elektrického zámku, interkom s ďalšími videotelefónmi a audiotelefónmi v systéme. Napájanie 

z videotelefónu.

      24,17 € 20,14 €

DP-3HP Audiotelefón (autonómny)       38,41 € 32,01 €DP-3HP Audiotelefón (autonómny)

Audiotelefón, ktorý môže byť v systéme videovrátnika použitý so samostatnou adresou. 

Umožňuje komunikáciu s dverovou hláskou a otváranie elektrického zámku. Napájanie 

230VAC.

      38,41 € 32,01 €
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TYP Názov
 UC cena 

s DPH 

UC cena 

bez DPH

CDT-180 Doplnkový bezdrôtový telefón

Tento bezdrôtový telefón je možné pripojiť k videotelefónom CDV-1020AQ, CDV-72BE a CAV-

72B, prostredníctvom ktorých je bezdrôtový telefón pripojený na pevnú linku/GSM 

komunikátor/telefónnu ústredňu. Jeho halvnou funkciou je audiokomunikácia s dverovou 

    116,11 € 96,76 €

hláskou a obsluha dverového zámku. Medzi jednotlivými bezdrôtovými telefónmi je funkčná 

adresná interkomová komunikácia. CDT-180 má pamäť na 100 tel.čísel, možnosť voľby 

vyzváňacej melódie a nastavenie tapety na pozadí displeja.

Vonkajšie hlásky farebné

DRC-41UN Farebná kamerová jednotka - 1 tlačidlo

farebná dverová kamerova jednotka s čelným krytom z eloxovaného hliníka, uchytenie 

dverovej jednotky je realizované pomocou špeciálnych bezpečnostných skrutiek, výhodou tejto 

kamerovej jednotky je horizontálne a vertikálne nastavenie snímacieho uhla kamery, menný 

    150,65 € 125,54 €

štítok a prisvietenie priestoru bielym svetlom, spôsob montáže: zapustená, napájanie z 

videotelefónu (krabica do steny v cene)

DRC-4CAN Farebná kamerová jednotka - 1 tlačidlo

farebná dverová kamerova jednotka s čelným krytom z eloxovaného hliníka, montážne úchyty 

sú skryté pod zaklapávacími krytkami z nehrdzavejúcej ocele, výhodou tejto kamerovej 

jednotky je horizontálne a vertikálne nastavenie snímacieho uhla kamery, menný štítok a 

prisvietenie priestoru bielym svetlom, spôsob montáže: zapustená, napájanie z videotelefónu 

    146,33 € 121,94 €

DRC-4CHC Farebná kamerová jednotka - 1 tlačidlo     146,33 € 121,94 €DRC-4CHC Farebná kamerová jednotka - 1 tlačidlo

samostatná farebná vonkajšia kamerová jednotka v kovovom prevedení s moderným 

dizajnom, v noci pri zazvonení je sledovaný priestor prisvietený bielym svetlom, možnosť 

horizontálneho aj vertikálneho nasmerovanie objektívu kamery, spôsob montáže: povrchová, 

napájanie z videotelefónu 

    146,33 € 121,94 €

DRC-40K Farebná kamerová jednotka - 1 tlačidlo

samostatná farebná vonkajšia kamerová jednotka v kovovom prevedení s moderným 

dizajnom, v noci pri zazvonení je sledovaný priestor prisvietený bielym svetlom, možnosť 

vertikálneho nasmerovanie objektívu kamery, spôsob montáže: povrchová, napájanie z 

videotelefónu 

    120,00 € 100,00 €

videotelefónu 

DRC-4CGN2 Farebná antivandal kamerová jednotka - 1 tlačidlo

farebná antivandal kamerová jednotka s liatinovým predným panelom a skrytou kamerou (Pin 

hole), kamera má prisvietenie sledovaného priestoru pomocou bieleho svetla, montáž: 

povrchová, napájanie z videotelefónu

    104,03 € 86,69 €

DRC-4CPN2 Farebná antivandal kamerová jednotka - 1 tlačidlo

farebná dverná kamerová jednotka v prevedení antivandal, dvojitý spôsob montáže:

A) bez uhlovej montážnej krabičky - zorný uhol kamery je kolmý so stenou,

    114,82 € 95,68 €

A) bez uhlovej montážnej krabičky - zorný uhol kamery je kolmý so stenou,

B) s uhlovou pravou / ľavou montážnou krabičkou - zorný uhol kamery je o 30 ° nasmerovaný 

na pravú alebo ľavú stranu 

liatinový čelný panel a tlačidlo z nehrdzavejúcej ocele, "Pin hole" (skrytý) kamerový modul, 

prisvietenie sledovaného priestoru pomocou LED diód, spôsob montáže: povrchová montáž - 

kolmá na stenu alebo nasmerovaná 30 ° na pravú alebo ľavú stranu, napájanie z videotelefónu 

DRC-2UC Farebná kamerová jednotka - 2 tlačidla     188,63 € 157,19 €DRC-2UC Farebná kamerová jednotka - 2 tlačidla

Nový rad elegantných viac tlačidlových dverných staníc s nadčasovým dizajnom, farebná 

dvojtlačidlová dverná jednotka, čelný kryt z eloxovaného hliníka, tlačidlá z nehrdzavejúcej 

ocele, uchytenie dvernej jednotky je realizované pomocou špeciálnych bezpečnostných 

skrutiek, horizontálne aj vertikálne nasmerovanie objektívu kamery, napájanie z videotelefónu, 

prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná montáž 

    188,63 € 157,19 €

DRC-3UC Farebná kamerová jednotka - 3 tlačidla

Nový rad elegantných viac tlačidlových dverných staníc s nadčasovým dizajnom, čelný kryt z 

eloxovaného hliníka, tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele, uchytenie dvernej jednotky je realizované 

pomocou špeciálnych bezpečnostných skrutiek, horizontálne aj vertikálne nasmerovanie 

    198,13 € 165,11 €

pomocou špeciálnych bezpečnostných skrutiek, horizontálne aj vertikálne nasmerovanie 

objektívu kamery, napájanie z videotelefónu, prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná 

montáž 

DRC-4UC Farebná kamerová jednotka - 4 tlačidla

Nový rad elegantných viac tlačidlových dverných staníc s nadčasovým dizajnom, čelný kryt z 

eloxovaného hliníka, tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele, uchytenie dvernej jednotky je realizované 

pomocou špeciálnych bezpečnostných skrutiek, horizontálne aj vertikálne nasmerovanie 

objektívu kamery, napájanie z videotelefónu, prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná 

montáž 

    206,76 € 172,30 €
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TYP Názov
 UC cena 

s DPH 

UC cena 

bez DPH

DRC-5UC Farebná kamerová jednotka - 5 tlačidiel

Nový rad elegantných viac tlačidlových dverných staníc s nadčasovým dizajnom, čelný kryt z 

eloxovaného hliníka, tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele, uchytenie dvernej jednotky je realizované 

pomocou špeciálnych bezpečnostných skrutiek, horizontálne aj vertikálne nasmerovanie 

    214,97 € 179,14 €

objektívu kamery, napájanie z videotelefónu, prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná 

montáž 

DRC-6UC Farebná kamerová jednotka - 6 tlačidiel

Nový rad elegantných viac tlačidlových dverných staníc s nadčasovým dizajnom, čelný kryt z 

eloxovaného hliníka, tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele, uchytenie dvernej jednotky je realizované 

pomocou špeciálnych bezpečnostných skrutiek, horizontálne aj vertikálne nasmerovanie 

objektívu kamery, napájanie z videotelefónu, prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná 

montáž 

    221,44 € 184,53 €

DRC-7UC Farebná kamerová jednotka - 7 tlačidiel     239,14 € 199,28 €DRC-7UC Farebná kamerová jednotka - 7 tlačidiel

Nový rad elegantných viac tlačidlových dverných staníc s nadčasovým dizajnom, čelný kryt z 

eloxovaného hliníka, tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele, uchytenie dvernej jednotky je realizované 

pomocou špeciálnych bezpečnostných skrutiek, horizontálne aj vertikálne nasmerovanie 

objektívu kamery, napájanie z videotelefónu, prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná 

montáž 

    239,14 € 199,28 €

DRC-2AC1 Farebná kamerová jednotka - 2 tlačítka

farebná dvojtlačítková dverná jednotka, čelný kryt z eloxovaného hliníka, tlačítka z 

nehrdzavejúcej oceli, horizontálne i vertikálne nasmerovanie objektívu kamery, napájanie z 

videotelefónu, prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná montáž

    137,70 € 114,75 €

videotelefónu, prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná montáž

DRC-6AC Farebná kamerová jednotka - 6 tlačidiel

farebná šetťtlačítková dverná jednotka, čelný kryt z eloxovaného hliníka, tlačítka z 

nehrdzavejúcej oceli, horizontálne i vertikálne nasmerovanie objektívu kamery, napájanie 

12Vdc (doporučený zdroj RF-1AS), zápustná montáž

    145,90 € 121,58 €

DRC-8AC Farebná kamerová jednotka - 8 tlačidiel

farebná osemtlačítková dverná jednotka, čelný kryt z eloxovaného hliníka, tlačítka z 

nehrdzavejúcej oceli, horizontálne i vertikálne nasmerovanie objektívu kamery, napájanie 

12Vdc (doporučený zdroj RF-1AS), zápustná montáž

    172,24 € 143,53 €

12Vdc (doporučený zdroj RF-1AS), zápustná montáž

DRC-4DC ANTIVANDAL Farebná kamerová jednotka - 4 tlačítka

farebná štvortlačítková dverná jednotka, liatinové prevedenie, tlačítka z nehrdzavejúcej oceli, 

skrytý kamerový modul, prisvietlenie sledovaného priestoru, malé elegantné prevedenie 

65x162x22,5mm, povrchová montáž, napájenie 12Vdc (doporučený zdroj DSA-12V-2A)

    203,30 € 169,42 €

Vonkajšie hlásky farebné s RFID čítačkou
Technická špecifikácia RFID čítačky:

    - programovanie prostredníctvom Master karty alebo z PC

    - software pre jednoduchú správu čipov a kariet v češtině v cene dverovej 

jednotky

    - pripojenie PC s jednotkou RFID cez mikro USB kabel

    - do systému je možné naučiť až 990 čipov/kariet, štandard EM UNIQUE 125kHz

    - čítačka spíná integrované relé v dverovej hláske na dobu 1-9 sekúnd 

(nastaviteľné)

    - pamät na 1000 udalostí s možnosťou exportu do formátu CSV (Excel)    - pamät na 1000 udalostí s možnosťou exportu do formátu CSV (Excel)

    - batéria pre zálohovanie interných hodín čítačky má životnosť cca 5 rokov

    - zaťažiteľnost kontaktov zabudovaného relé 30 V / 2 A

    - napájanie 12 V DC

DRC-

41UN/RFID

Farebná kamerová jednotka s RFID čítačkou - 1 tlačidlo

farebná dverová kamerova jednotka s čelným krytom z eloxovaného hliníka, uchytenie 

dverovej jednotky je realizované pomocou špeciálnych bezpečnostných skrutiek, výhodou tejto 

kamerovej jednotky je horizontálne a vertikálne nastavenie snímacieho uhla kamery, menný 

    215,40 € 179,50 €

kamerovej jednotky je horizontálne a vertikálne nastavenie snímacieho uhla kamery, menný 

štítok a prisvietenie priestoru bielym svetlom, spôsob montáže: zapustená, napájanie z 

videotelefónu (krabica do steny v cene). Súčasť dodávky 3ks RFID čip pre užívateľa a 1ks 

masterkarta pre zadávanie a mazanie čipov.

DRC-2UC/RFID Farebná kamerová jednotka s RFID čítačkou - 2 tlačidla

Nový rad elegantných viac tlačidlových dverných staníc s nadčasovým dizajnom, farebná 

dvojtlačidlová dverná jednotka, čelný kryt z eloxovaného hliníka, tlačidlá z nehrdzavejúcej 

ocele, uchytenie dvernej jednotky je realizované pomocou špeciálnych bezpečnostných 

skrutiek, horizontálne aj vertikálne nasmerovanie objektívu kamery, napájanie z videotelefónu, 

prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná montáž. Súčasť dodávky 3ks RFID čip pre 

    253,44 € 211,20 €

prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná montáž. Súčasť dodávky 3ks RFID čip pre 

užívateľa a 1ks masterkarta pre zadávanie a mazanie čipov. 
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TYP Názov
 UC cena 

s DPH 

UC cena 

bez DPH

DRC-3UC Farebná kamerová jednotka s RFID čítačkou - 3 tlačidla

Nový rad elegantných viac tlačidlových dverných staníc s nadčasovým dizajnom, čelný kryt z 

eloxovaného hliníka, tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele, uchytenie dvernej jednotky je realizované 

pomocou špeciálnych bezpečnostných skrutiek, horizontálne aj vertikálne nasmerovanie 

    262,92 € 219,10 €

objektívu kamery, napájanie z videotelefónu, prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná 

montáž 

DRC-4UC/RFID Farebná kamerová jednotka s RFID čítačkou - 4 tlačidla

Nový rad elegantných viac tlačidlových dverných staníc s nadčasovým dizajnom, čelný kryt z 

eloxovaného hliníka, tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele, uchytenie dvernej jednotky je realizované 

pomocou špeciálnych bezpečnostných skrutiek, horizontálne aj vertikálne nasmerovanie 

objektívu kamery, napájanie z videotelefónu, prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná 

montáž. Súčasť dodávky 3ks RFID čip pre užívateľa a 1ks masterkarta pre zadávanie a 

mazanie čipov. 

    271,56 € 226,30 €

mazanie čipov. 

DRC-5UC/RFID Farebná kamerová jednotka s RFID čítačkou - 5 tlačidiel

Nový rad elegantných viac tlačidlových dverných staníc s nadčasovým dizajnom, čelný kryt z 

eloxovaného hliníka, tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele, uchytenie dvernej jednotky je realizované 

pomocou špeciálnych bezpečnostných skrutiek, horizontálne aj vertikálne nasmerovanie 

objektívu kamery, napájanie z videotelefónu, prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná 

montáž. Súčasť dodávky 3ks RFID čip pre užívateľa a 1ks masterkarta pre zadávanie a 

mazanie čipov. 

    279,72 € 233,10 €

DRC-6UC/RFID Farebná kamerová jednotka s RFID čítačkou - 6 tlačidiel

Nový rad elegantných viac tlačidlových dverných staníc s nadčasovým dizajnom, čelný kryt z 

eloxovaného hliníka, tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele, uchytenie dvernej jednotky je realizované 

    286,20 € 238,50 €

eloxovaného hliníka, tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele, uchytenie dvernej jednotky je realizované 

pomocou špeciálnych bezpečnostných skrutiek, horizontálne aj vertikálne nasmerovanie 

objektívu kamery, napájanie z videotelefónu, prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná 

montáž. Súčasť dodávky 3ks RFID čip pre užívateľa a 1ks masterkarta pre zadávanie a 

mazanie čipov. DRC-7UC/RFID Farebná kamerová jednotka s RFID čítačkou - 7 tlačidiel

Nový rad elegantných viac tlačidlových dverných staníc s nadčasovým dizajnom, čelný kryt z 

eloxovaného hliníka, tlačidlá z nehrdzavejúcej ocele, uchytenie dvernej jednotky je realizované 

pomocou špeciálnych bezpečnostných skrutiek, horizontálne aj vertikálne nasmerovanie 

objektívu kamery, napájanie z videotelefónu, prisvietenie priestoru bielym svetlom, zápustná 

montáž. Súčasť dodávky 3ks RFID čip pre užívateľa a 1ks masterkarta pre zadávanie a 

    303,84 € 253,20 €

montáž. Súčasť dodávky 3ks RFID čip pre užívateľa a 1ks masterkarta pre zadávanie a 

mazanie čipov. 

PC-02 RFID prístupový čip - prívesok, plastový         2,53 € 2,11 €

Sady videovrátnikov

CDV-70P/DRC-

40K

Sada HANDS FREE videotelefónu CDV-70P a farebnej dverovej hlásky DRC-40K     309,49 € 257,91 €

CDV-70K/DRC-

40K

Sada videotelefónu so slúchadlom CDV-70K a farebnej dverovej hlásky DRC-40K     293,95 € 244,96 €

CDV-35U/DRC- Sada HANDS FREE videotelefónu CDV-35U a farebnej dverovej hlásky DRC-40K     239,14 € 199,28 €CDV-35U/DRC-

40K

Sada HANDS FREE videotelefónu CDV-35U a farebnej dverovej hlásky DRC-40K     239,14 € 199,28 €

CDV-35A/DRC-

40K

Sada videotelefónu so slúchadlom CDV-35A a farebnej dverovej hlásky DRC-40K - ekonomická 

sada
    215,40 € 179,50 €

Ekonomická rada vidoevrátnikov Comax

CDV-43K/DRC-

40K

Sada videotelefónu CDV-43K a farebnej dvernej jednotky DRC-40K

Sada farebného videotelefónu CDV-43K a veľmi odolnej vonkajšej dvernej stanice DRC-40K s 

možnosťou vertikálneho natočenia kamerového modulu

Videotelefón v sade je možné upraviť na napájanie 17-30V dc/ac 

    198,13 € 165,11 €
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TYP Názov
 UC cena 

s DPH 

UC cena 

bez DPH

CDV-43K/DRC-

4L

Sada videotelefónu CDV-43K a farebnej dvernej jednotky DRC-4L

Dverná jednotka DRC-4L je vyrobená z tvrdeného plastu, je určená pre povrchovú montáž. 

Doporučená inštalácia tejto dvernej jednotky je určená pre vnútorné umiestnenie alebo 

vonkajšie použitie v miestach, kde nieje pravdepodobnosť jej mechanického poškodenia. 

    172,24 € 143,53 €

Videotelefón v sade je možné upraviť na napájanie 17-30V dc/ac 

CDV-70N/DRC-

40K

Sada videotelefónu CDV-70N a farebnej dvernej jednotky DRC-40K

Sada farebného videotelefónu CDV-70N a veľmi odolnej vonkajšej dvernej jednotky DRC-40K s 

možnosťou vertikálneho natočenia kamerového modulu

Videotelefón v sade je možné upraviť na napájanie 17-30V dc/ac 

    241,29 € 201,08 €

CDV-70N/DRC- Sada videotelefónu CDV-70N a farebnej dvernej jednotky DRC-4L     215,40 € 179,50 €CDV-70N/DRC-

4L

Sada videotelefónu CDV-70N a farebnej dvernej jednotky DRC-4L

Dverná jednotka DRC-4L je vyrobená z tvrdeného plastu, je určená pre povrchovú montáž. 

Doporučená inštalácia tejto dvernej jednotky je určená pre vnútorné umiestnenie alebo 

vonkajšie použitie v miestach, kde nieje pravdepodobnosť jej mechanického poškodenia. 

Videotelefón v sade je možné upraviť na napájanie 17-30V dc/ac 

    215,40 € 179,50 €

CDV-70H/DRC-

40K

Sada videotelefónu CDV-70H a farebnej dvernej jednotky DRC-40K

Sada farebného videotelefónu CDV-70N a veľmi odolnej vonkajšej dvernej jednotky DRC-40K s 

možnosťou vertikálneho natočenia kamerového modulu

Videotelefón v sade je možné upraviť na napájanie 17-30V dc/ac 

    254,24 € 211,87 €

Videotelefón v sade je možné upraviť na napájanie 17-30V dc/ac 

CDV-70H/DRC-

4L

Sada videotelefónu CDV-70H a farebnej dvernej jednotky DRC-4L

Dverná jednotka DRC-4L je vyrobená z tvrdeného plastu, je určená pre povrchovú montáž. 

Doporučená inštalácia tejto dvernej jednotky je určená pre vnútorné umiestnenie alebo 

vonkajšie použitie v miestach, kde nieje pravdepodobnosť jej mechanického poškodenia. 

Videotelefón v sade je možné upraviť na napájanie 17-30V dc/ac 

    228,35 € 190,29 €

Sady videovrátnikov s ovládaním dvoch bránSady videovrátnikov s ovládaním dvoch brán

CDV-

70AR3/DRC-

40KR2

Sada HANDS FREE monitoru CDV-70AR3 a farebnej dverovej hlásky DRC-40KR2

Táto sada je pripravená pre ovládanie dvoch kontaktov, napríklad pre otváranie vstupnej brány 

na pozemok a vchodovej branky. Na videotelefóne sú okrem iných aj dve tlačítka ovládajúce 

dve relé, ktoré sú nainštalované priamo v dverovej hláske. Kabeláž medzi videotelefónom a 

dverovou hláskou je štvorvodičová. Sadu je možné rozšíriť o CCTV kameru, ďalšie 

videotelefóny alebo audiotelefóny a tie o ďalšie dverové hlásky. Napájanie videotelefónu je 

230VAC, ktoré je možné upraviť  na 17-30V DC/AC.

    324,17 € 270,14 €

CDV-

70KR3/DRC-

40KR2

Sada videotelefónu so slúchatkom  CDV-70KR3 a farebnej dverovej hlásky DRC-

40KR2

Táto sada je pripravená pre ovládanie dvoch kontaktov, napríklad pre otváranie vstupnej brány 

na pozemok a vchodovej bránky. Na videotelefóne sú okrem iných aj dve tlačítka ovládajúce 

dve relé, ktoré sú nainštalované priamo v dverovej hláske. Kabeláž medzi videotelefónom a 

dverovou hláskou je štvorvodičová. Sadu je možné rozšíriť o CCTV kameru, ďalšie 

videotelefóny alebo audiotelefóny a tie o ďalšie dverové hlásky. Napájanie videotelefónu je 

230VAC, ktoré je možné upraviť  na 17-30V DC/AC.

    296,54 € 247,12 €

CDV-70AR3 Prídavný HANDS FREE videotelefón CDV-70AR3, pre rozšírenie sady CDV-70AR3/DRC-

40KR2 a CDV-70KR3/DRC-40KR2 
    239,57 € 199,64 €

CDV-70KR3 Prídavný videotelefón so slúchatkom CDV-70KR3, pre rozšírenie sady CDV-70AR3/DRC-

40KR2 a CDV-70KR3/DRC-40KR2 
    209,35 € 174,46 €

Sady audiovrátnikov

DP-2HPR / DR-

2L

Sada domáceho telefonu a dvernej audio hlásky hlásky s 1 tlačítkom

Domácí audio telefónDP-2HPR umožňuje obojstrannú komunikáciu s dvernou hláskou. Má 2 

nezávislé tlačítka pre ovládanie dvoch vstupov, napr. vchodová bránka a vstupná brána a 

pod.). Napájanie 230V.

 Dvená hláska DR-2L:

    - plastové vyhotovenie

      45,72 € 38,10 €

    - plastové vyhotovenie

    - 1 podsvietené zvonkové tlačídlo (určené pre 1 účastníka)

    - zapojenie príamo do domáceho audio telefónu

    - jednoduchá povrchová montáž

    - napájanie: z domáceho audio telefónu
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TYP Názov
 UC cena 

s DPH 

UC cena 

bez DPH

DP-2HPR / DR-

2PN

Sada domáceho telefonu a dvernej audio hlásky hlásky s 1 tlačítkom - antivandal

Domácí audio telefónDP-2HPR umožňuje obojstrannú komunikáciu s dvernou hláskou. Má 2 

nezávislé tlačítka pre ovládanie dvoch vstupov, napr. vchodová bránka a vstupná brána a 

      54,36 € 45,30 €

pod.). Napájanie 230V.

 Dvená hláska DR-2PNL:

    - antivandal kovová hláska, strieborná

    - 1 podsvietené zvonkové tlačídlo (určené pre 1 účastníka)

    - zapojenie príamo do domáceho audio telefónu

    - dodávaná s montážnou podložkou pre nasmerovanie na návštevu

    - napájanie: z domáceho audio telefónu

DP-LA01M / DP-Sada 2 domácich telefónov s interkomom a dvernej audio hlásky s 1 tlačítkom       71,16 € 59,30 €DP-LA01M / DP-

LA01S / DR-2L
Domácí audio telefón umožňuje obojstrannú komunikáciu s dvernou hláskou. Tiež poskytuje 

interkom medzi 2 vnútornými telefónmi.  Napájanie 230V.

 Dvená hláska DR-2L:

    - plastové vyhotovenie

    - 1 podsvietené zvonkové tlačídlo (určené pre 1 účastníka)

    - zapojenie príamo do domáceho audio telefónu

    - jednoduchá povrchová montáž

    - napájanie: z domáceho audio telefónu

      71,16 € 59,30 €

DP-2HPR / DR-

2PN

Sada 2 domácich telefónov s interkomom a dvernej audio hlásky s 1 tlačítkom - 

antivandal

Domácí audio telefón umožňuje obojstrannú komunikáciu s dvernou hláskou. Tiež poskytuje 

interkom medzi 2 vnútornými telefónmi.  Napájanie 230V.

 Dvená hláska DR-2PNL:

    - antivandal kovová hláska, strieborná

    - 1 podsvietené zvonkové tlačídlo (určené pre 1 účastníka)

    - zapojenie príamo do domáceho audio telefónu

      79,80 € 66,50 €

    - zapojenie príamo do domáceho audio telefónu

    - dodávaná s montážnou podložkou pre nasmerovanie na návštevu

    - napájanie: z domáceho audio telefónu

Domáce telefóny - systém 1+n

DP-2HPR Domáci telefón + 2 voľné tlačítka

Domáci telefón pre dvernú jednotku DR-2AN a DR-2A2N, dvojvodičové prepojenie s dvernou 

jednotkou + dva vodiče pre dverný zámok. Napájanie telefónu 230Vac.

      28,92 € 24,10 €

DR-2A2N Dverná jednotka s dvoma tlačítkami

Dverová audio jednotka, 2 tlačidlá, obojsmerná komunikácia, zápustná montáž, napájanie z 

domáceho telefónu

      59,57 € 49,64 €

DR-2A3N Dverná jednotka s troma tlačítkami

Dverová audio jednotka, 3 tlačidlá, obojsmerná komunikácia, zápustná montáž, napájanie z 

domáceho telefónu

      64,32 € 53,60 €

Domáce audiotelefóny - systém 4+n
Nový adresný systém domácích telefónov využívá pre svoje zapojenie klasicku 

kabeláž 4+n (kde „n“=počet užívateľov). Konkurenčnou výhodou tohoto systému 

je predovšetkým dizajn dverných jednotiek a jeho veľmi výhodná cena. Dverné 

jednotky sú určené pre zápustnú montáž, ich čelný panel je vyrobený z odolného 

eloxovaného hliníka s drsnou povrchovou úpravou. Uchytenie čelného panela je 

prevedené pomocou bezpečnostných skrutiek. 

DP-SS Domáci telefón pre systém 4+n. 

1 tlačidlo na ovládanie dverového zámku, biela farba, napájanie 12VDC

Rozmery: 72 x 210 x 33 mm (Š x V x H). 

      12,91 € 10,76 €

DR-2UM 2-tlačítkový panel s hovorovou jednotkou, 

možnosť rozšíriť o tlačítkové panely DR-4US, DR-6US, DR-8US, DR-10US a DR-12US, čelný 

panel z eloxovaného hliníka,  uchytenie pomocou bezpečnostných skrutiek, Podsvietenie 

menoviek, rozmery panela: 130 × 315 × 10 mm rozmery zápustného boxu: 121 × 305 × 36 

mm

      54,82 € 45,68 €

mm
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TYP Názov
 UC cena 

s DPH 

UC cena 

bez DPH

DR-4UM 4-tlačítkový panel s hovorovou jednotkou, 

možnosť rozšíriť o tlačítkové panely DR-4US, DR-6US, DR-8US, DR-10US a DR-12US, čelný 

panel z eloxovaného hliníka,  uchytenie pomocou bezpečnostných skrutiek, Podsvietenie 

menoviek, rozmery panela: 130 × 315 × 10 mm rozmery zápustného boxu: 121 × 305 × 36 

      60,86 € 50,72 €

mm

DR-6UM 6-tlačítkový panel s hovorovou jednotkou, 

možnosť rozšíriť o tlačítkové panely DR-4US, DR-6US, DR-8US, DR-10US a DR-12US, čelný 

panel z eloxovaného hliníka,  uchytenie pomocou bezpečnostných skrutiek, Podsvietenie 

menoviek, rozmery panela: 130 × 315 × 10 mm rozmery zápustného boxu: 121 × 305 × 36 

mm

      68,63 € 57,19 €

DR-8UM 8-tlačítkový panel s hovorovou jednotkou, 

možnosť rozšíriť o tlačítkové panely DR-4US, DR-6US, DR-8US, DR-10US a DR-12US, čelný 
      76,40 € 63,67 €

možnosť rozšíriť o tlačítkové panely DR-4US, DR-6US, DR-8US, DR-10US a DR-12US, čelný 

panel z eloxovaného hliníka,  uchytenie pomocou bezpečnostných skrutiek, Podsvietenie 

menoviek, rozmery panela: 130 × 315 × 10 mm rozmery zápustného boxu: 121 × 305 × 36 

mm

DR-4US Rozširujúci 4-tlačítkový panel, 

Možnosť zapojenia viac rozširujúcich tlačítkových panelov za sebou, čelný panel z eloxovaného 

hliníka, uchytenie pomocou bezpečnostných skrutiek, Podsvietenie menoviek,  rozmery panela: 

130 × 315 × 10 mm,  rozmery zápustného boxu: 121 × 305 × 36 mm

      53,52 € 44,60 €

DR-6US Rozširujúci 6-tlačítkový panel, 

Možnosť zapojenia viac rozširujúcich tlačítkových panelov za sebou, čelný panel z eloxovaného 

hliníka, uchytenie pomocou bezpečnostných skrutiek, Podsvietenie menoviek,  rozmery panela: 

130 × 315 × 10 mm,  rozmery zápustného boxu: 121 × 305 × 36 mm

      58,70 € 48,92 €

DR-8US Rozširujúci 8-tlačítkový panel, 

Možnosť zapojenia viac rozširujúcich tlačítkových panelov za sebou, čelný panel z eloxovaného 

hliníka, uchytenie pomocou bezpečnostných skrutiek, Podsvietenie menoviek,  rozmery panela: 

      63,46 € 52,88 €

hliníka, uchytenie pomocou bezpečnostných skrutiek, Podsvietenie menoviek,  rozmery panela: 

130 × 315 × 10 mm,  rozmery zápustného boxu: 121 × 305 × 36 mm

DR-10US Rozširujúci 10-tlačítkový panel, 

Možnosť zapojenia viac rozširujúcich tlačítkových panelov za sebou, čelný panel z eloxovaného 

hliníka, uchytenie pomocou bezpečnostných skrutiek, Podsvietenie menoviek,  rozmery panela: 

130 × 315 × 10 mm,  rozmery zápustného boxu: 121 × 305 × 36 mm

      68,63 € 57,19 €

DR-12US Rozširujúci 12-tlačítkový panel,       72,95 € 60,79 €DR-12US Rozširujúci 12-tlačítkový panel, 

Možnosť zapojenia viac rozširujúcich tlačítkových panelov za sebou, čelný panel z eloxovaného 

hliníka, uchytenie pomocou bezpečnostných skrutiek, Podsvietenie menoviek,  rozmery panela: 

130 × 315 × 10 mm,  rozmery zápustného boxu: 121 × 305 × 36 mm

      72,95 € 60,79 €

MDR-30-12 Jednosmerný napájací zdroj 12Vdc/2A určený pre všetky zariadenia s 12V jednosmerným 

napájaním. 

Hmotnosť: 190 g, Rozmery: 100 (D) x 22.5 (Š) x 90 mm (V), Maximálny výstupný prúd: 2A, 

Pracovná teplota od -20°do +70°. Určené pre napájanie dverných zámkov, systému domácich 

telefónov 4+n atd

      29,35 € 24,46 €

telefónov 4+n atd

Interkomy

CM-801 CM-801, dvojvodičový interkom (master)

Dvojvodičový interkom, napájanie 12VDC, povrchová montáž, až 300 m

Parametre: Typ montáže = povrchová, Počet vodičov = 2, Vzdialenosť kabeláže = 300 m 

(Φ0,65 standard), Napájanie = 12V DC, Prevádzková teplota = 0°C až 40°C Rozmery: 169 x 

183 x 41 mm

      38,41 € 32,01 €

183 x 41 mm

CM-800 CM-800,  dvojvodičový interkom (slave)

Dvojvodičový interkom, napájanie 12VDC, povrchová montáž, až 300 m

Parametre: Typ montáže = povrchová, Počet vodičov = 2, Vzdialenosť kabeláže = 300 m 

(Φ0,65 standard), Napájanie = 12V DC, Prevádzková teplota = 0°C až 40°C Rozmery: 169 x 

183 x 41 mm

      29,78 € 24,82 €

Príslušenstvo

S-nU Strieška pre dvernú jednotku:       13,38 € 11,15 €S-nU Strieška pre dvernú jednotku: 

DRC-2UC, DRC-3UC, DRC-4UC, DRC-6UC, DRC-7UC 

DR-2UM, DR-4UM, DR-6UM, DR-8UM

DR-4US, DR-6US,  DR-8US, DR-10US, DR-12US

Rozmer: 150mm(š) x 190mm(v)

      13,38 € 11,15 €
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TYP Názov
 UC cena 

s DPH 

UC cena 

bez DPH

S-4CAN Strieška pre dvernú jednotku DRC-4CAN a DR-2AN       28,92 € 24,10 €

S-4CH Strieška pre dvernú jednotku DRC-4CH       28,92 € 24,10 €

S-4MC Strieška pre dvernú jednotku DRC-4MC a DRC-40K       28,92 € 24,10 €

S-6N Povrchová inštalačná krabička so strieškou pre Commax DRC-2UC a DRC-3UC       39,28 € 32,73 €

S-7N Povrchová inštalačná krabička so strieškou pre Commax DRC-5UC, DRC-6UC a DRC-7UC       42,08 € 35,07 €S-7N       42,08 € 35,07 €

S-4CPN2 Strieška pre dvernú jednotku DRC-4CPN2       20,72 € 17,27 €

S-4CGN2 Strieška pre dvernú jednotku DRC-4CGN2       20,72 € 17,27 €

S-2AC1 Strieška pre dvernú jednotku DRC-2AC1 a DR-2A2N       28,92 € 24,10 €

S-8N Povrchová inštalačná krabička so strieškou pre Commax DRC-41UN       19,80 € 16,50 €

S-4AC Strieška pre dvernú jednotku DRC-4AC2, DRC-6AC2 a DRC-8AC2       28,06 € 23,38 €

Befo 1211 Elektronický dverný zámok 

ku všetkým typom vrátnikov a videovrátnikov, napätie: 12 V AC/DC, prúdový odber: 600 mA
      38,41 € 32,01 €

Befo 1211MB Elektronický dverný zámok s mechanickou blokáciou

(obsahuje prepínač pre odblokovanie zámku) ku všetkým typom vrátnikov a videovrátnikov, 

napätie: 12 V AC/DC, prúdový odber: 600 mA

      41,44 € 34,53 €

Befo 1221 Elektronický dverný zámok s momentovým kolíkom

(pre otvorenie stačí krátky impuls, zámok sa tak uzamkne až po prechode dvermi) ku všetkým 
      41,87 € 34,89 €

(pre otvorenie stačí krátky impuls, zámok sa tak uzamkne až po prechode dvermi) ku všetkým 

typom vrátnikov a videovrátnikov, napätie: 12 V AC/DC, prúdový odber: 600 mA

02.10.2016   Ceny sú sklad ARETA PRO, spol. s r.o. Bratislava. Platia do vydania nového cenníka.   10/11



TYP Názov
 UC cena 

s DPH 

UC cena 

bez DPH

Befo 1221MB Elektronický dverný zámok s momentovým kolíkom s mechanickou blokáciou

(pre otvorenie stačí krátky impuls, zámok sa tak uzamkne až po prechode dvermi) ku všetkým 

typom vrátnikov a videovrátnikov, napätie: 12 V AC/DC, prúdový odber: 600 mA

      47,48 € 39,57 €

MDR-30-12 Jednosmerný napájací zdroj 12Vdc/1,67 A určený pre všetky zariadenia s 12V 

jednosmerným napájaním. 

Hmotnosť: 190 g, Rozmery: 100 (D) x 22.5 (Š) x 90 mm (V), Maximálny výstupný prúd: 1,67 

A, Pracovná teplota od -20°do +70°. Určené pre napájanie dverných zámkov, systému 

domácich telefónov 4+n atd

      29,35 € 24,46 €

MDR-30-15 Jednosmerný napájací zdroj 15Vdc/1A určený pre všetky zariadenia s 12V jednosmerným 

napájaním. 
      29,78 € 24,82 €

napájaním. 

Hmotnosť: 190 g, Rozmery: 100 (D) x 22.5 (Š) x 90 mm (V), Maximálny výstupný prúd: 1,67 

A, Pracovná teplota od -20°do +70°. Určené pre napájanie dverných zámkov, systému 

domácich telefónov 4+n atd

DR-20-24 Jednosmerný napájací zdroj 24Vdc/1,5A určený pre všetky zariadenia s 24V 

jednosmerným napájaním. Prevedenie na DIN lištu do štandartného rozvádzača (4 DIN 

moduly)

Hmotnosť: 270 g, Pracovná teplota od -20°do +70°

Určené pre napájenie až dvoch videotelefónov upravených pre nízkonapäťové 

      31,51 € 26,26 €

Určené pre napájenie až dvoch videotelefónov upravených pre nízkonapäťové 

napájanie (17-30Vdc)

DR-75-25 Jednosmerný napájací zdroj 24Vdc/3,2A určený pre všetky zariadenia s 24V 

jednosmerným napájaním. 

Hmotnosť: 600g, Rozmery: 100 (D) x 55 (Š) x 125 mm (V),  Pracovná teplota od -10°do +60°

Určené pre napájanie až štyroch videotelefónov upravených pre nízkonapäťové 

napájanie (17-30Vdc)

      60,00 € 50,00 €
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