Prezentacja firmowa

Zabezpiecz posesjÚ z COMMAX-em

Kontrola wejĂcia na posesjÚ to
pierwszy krok do jej zabezpieczenia.
Wbdzisiejszych czasach standardowym wyposaĝeniem domu jednorodzinnego staje siÚ system domofonowy lub wideodomofonowy. Systemy
domofonowe COMMAX umoĝliwiajÈ kontakt gïosowy z osobÈ przy
wejĂciu, za pomocÈ wideodomofonu – moĝna takĝe jÈ obserwowaÊ.
StandardowÈ funkcjÈ systemu jest

zwalnianie elektrozaczepu zainstalowanego przy wejĂciu. Zalety wideodomofonu COMMAX zauwaĝÈ uĝytkownicy podczas obecnoĂci
wb domu, choÊ np. moduï pamiÚci czy integracja z systemami alarmowymi pozwalajÈ wykorzystaÊ
go równieĝ podczas nieobecnoĂci.
CiÈgïe poszerzanie oferty produktów COMMAX umoĝliwia wybór
odpowiedniego modelu nie tylko
ze wzglÚdu na specyfikacjÚ technicznÈ dostosowanÈ do wïasnych
potrzeb, ale równieĝ pod kÈtem odpowiedniego wyglÈdu urzÈdzeñ dopasowujÈc go do wïasnych aranĝacji wnÚtrz i ogrodzeñ.
Do zabezpieczenia posesji pod
nieobecnoĂÊ uĝytkowników sïuĝÈ
systemy alarmowe oraz monitoringu wizyjnego. Monitoring posesji
COMMAX/CNB umoĝliwia ciÈgïy
zapis obrazu zb kamer umieszczonych na jej terenie. Juĝ kilka kamer
CNB odpowiednio zainstalowanych
pozwala skutecznie obserwowaÊ
miejsca najbardziej naraĝone na
wïamanie. Zdalny dostÚp do nagranych informacji przez sieÊ komputerowÈ uïatwia obsïugÚ systemu
monitoringu. W poïÈczeniu z systemem alarmowym zwiÚkszy poziom
zabezpieczenia Twojej nieruchomo-

niaïej sytuacji (np. poprzez wysïanie
e-maila). Poprawna konfiguracja systemu monitoringu COMMAX/CNB
pozwoli obserwowaÊ Twój dom nawet podczas Twojej nieobecnoĂci.
Firma GDE Polska dziaïa od
roku 1995 pod pierwotnÈ nazwÈ
COMMAX®PL, bÚdÈc jedynym
w Polsce przedstawicielem handlowym koreañskiego koncernu
COMMAX®LTD, który od ponad
40b lat specjalizuje siÚ w produkcji domofonów, wideodomofonów
oraz systemów interkomowych.
Systematycznie rozszerzajÈc ofertÚ
handlowÈ o produkty najwiÚkszych
Ăwiatowych koncernów, aktualnie

firma jest dystrybutorem takich marek jak Commax (systemy domofonowe, wideodomofonowe, interkomowe), TTI Tech (radiotelefony rÚczne,
CB-radia), CNB Technology (telewizja CCTV), SCOT (zabezpieczenia
elektromechaniczne), ABAXO (domofony, wideodomofony). Oferta firmy dostÚpna jest w sieci dystrybucyjnej (szczegóïy na www.gde.pl).
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