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CDV-70A(M)
Hands free videotelefon s velkou LCD obrazovkou  7’’ 
s elegantním designem vhodný do každého interiéru. 
Umožňuje připojení dvou dveřních  
stanic a dvou domácích telefonů (DP-4VH).  
Varianta CDV-70AM je vybavena videopamětí s kapacitou 
na 128 barevných snímků.

VIDEOTELEFONY

CDV-1020AQ
Tento nový barevný videotelefon jde s dobou, 
pro ovládání používá dotykový LCD displej s 
úhlopříčkou 10,2’’ pro vysokou kvalitu rozlišení. 
Připojit můžete až 4 kamerové jednotky a obraz 
rozdělit do kvadrantů. Videotelefon je v hliníkovém 
provedení, díky tomu jeho design velmi luxusní.

Specifikace
- displej: barevný 10,2’’ dotykový LCD
- až 4 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní  
  stanice)
- kvadratické zobrazení připojených kamer
- připojení až 4 bezdrátových telefonů CDT-180 
- komunikace pomocí hands free
- videopaměť na 58 snímků pro každou zapojenou 
kamerovou jednotku
- rozměry 318 x 215 x 18(61) mm
- napájení 230V (AC)

Specifikace
- displej: barevný 7’’ LCD
- až 2 dveřní stanice, 2 domácí telefony (DP-4VH)
- komunikace pomocí hands free
- CDV-70AM s videopaměťí na 128 snímků
- rozměry 243 x 168 x 35 mm
- napájení 230V (AC)



VIDEOTELEFONY

CDV-72BE
Barevný videotelefon se 7’’ displejem, možností připojení bezdrátového telefonu 
CDT-180 a 4 kamerových jednotek (možnost připojení i CCTV kamer). Tento  
videotelefon má také videopaměť na 128 snímků s možností připojit domácí 
telefon DP-4VH.

CDV-71BE
Barevný videotelefon se 7’’ displejem. Připojení 4 kamerových  
jednotek (možnost připojení i CCTV kamer). Tento videotelefon má také 
videopaměť na 128 snímků. S možností připojit domácí telefon DP-4VH.

Specifikace
- displej: barevný 7’’ LCD
- až 4 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní 
  stanice)
- připojení až 4 bezdrátových telefonů CDT-180 
- videopaměť na 128 snímků
- možnost připojení telefonní linky a volat pomocí  
bezdrátového telefonu CDT-180
- rozměry 315 x 175 x 53 mm
- napájení 230V (AC)

Specifikace
- displej: barevný 7’’ LCD
- až 4 kamerové jednotky (CCTV kamery nebo dveřní 
  stanice)
- videopaměť na 128 snímků
- rozměry 315 x 175 x 53 mm
- napájení 230V (AC)

CDT-180
Bezdrátový telefon využitelný pro pevnou linku s funkcí 
audiokomunikace s dveřní stanicí. Mezi jenotlivými 
bezdrátovými telefony je funkční interkomová 
komunikace.



CDV-50A(M)
Hands free videotelefon s 5’’ LCD obrazovkou. Umožňuje připojení dvou dveřních 
stanic a dvou domácích telefonů (DP-4VH). Varianta CDV-50AM je vybavena 
videopamětí s kapacitou 128 barevných snímků.

VIDEOTELEFONY

Specifikace
- displej: barevný 5’’ LCD
- až 2 dveřní stanice, 2 domácí telefony (DP-4VH)
- komunikace pomocí hands free
- CDV-50AM s videopaměťí na 128 snímků
- rozměry 245 x 175 x 45,6 mm
- napájení 230V (AC)

Specifikace
- displej: barevný 5’’ LCD
- až 2 dveřní stanice, 2 domácí telefony (DP-4VH)
- rozměry 259 x 126 x 43 mm
- napájení 230V (AC)

Specifikace
- displej: barevný 3,5’’ LCD
- až 2 dveřní stanice, 2 domácí telefony (DP-4VH)
- rozměry 191x 195 x 31 mm
- napájení 230V (AC)

CDV-50P
Videotelefon s 5’’ LCD obrazovkou. Umožňuje připojení dvou dveřních 
stanic a dvou domácích telefonů (DP-4VH).  
V jednom systému mohou být zapojeny až 3 videotelefony, mezi kterými 
funguje neadresná interkomová komunikace.

CDV-35N
Videotelefon s 3,5’’ LCD obrazovkou. Umožňuje připojení dvou dveřních 
stanic a dvou domácích telefonů (DP-4VH). V jednom systému mohou být až 3 
videotelefony, mezi kterými funguje neadresná interkomová komunikace.



VIDEOTELEFONY 
SYSTEM HOME AUTOMATIZATION 

CAV-71B
Barevný videotelefon se 7’’ displejem. Připojení k ústředně CDS-4CM. Mezi 
videotelefony tohoto systému funguje adresná interkomová komunikace. 

Systém home automatization se odlišuje od všech ostatních systémů Commax tím, že umožňuje adresnou interkomovou 
komunikaci mezi videotelefony. Centrálním místem celého systému je řídící jednotka CDS-4CM, ke které je možné připojit až 4 
dveřní stanice, nebo CCTV kamery a 20 videotelefonů typu CAV-71B a CAV-72B. V řídící jednotce je umístěna videopaměť  
s kapacitou 128 barevných snímků, které jsou přístupny ze všech videotelefonů.

CAV-72B
Barevný videotelefon se 7’’ displejem. Připojení k ústředně CDS-4CM. Mezi 
videotelefony tohoto systému funguje adresná interkomová komunikace. K přístroji je 
možné připojení pevné linky a napojení bezdrátového telefonu CDT-180.

Specifikace
- displej: barevný 7’’ LCD
- rozměry 315 x 175 x 53 mm
- napájení 230V (AC)

Specifikace
- displej: barevný 7’’ LCD
- připojení až 4 bezdrátových telefonů CDT-180 
- možnost připojení telefonní linky a volat pomocí bezdrátového telefonu CDT-180
- rozměry 315 x 175 x 53 mm
- napájení 230V (AC)

CDT-180
Bezdrátový telefon využitelný pro 
pevnou linku s funkcí audiokomunikace 
s dveřní stanicí. Mezi jenotlivými 
bezdrátovými telefony je funkční 
interkomová komunikace. 

CDS-4CM
Řídící jednotka systému home 
automatization. 
Specifikace
- napájení 230V (AC)
- rozměry 314 x 173 x 53 mm

Adresná interkomunikace = komunikace mezi jednotlivými videotelefony s možností konkrétního výběru volané jednotky 
tzn. na displeji videotelefonu je zobrazen seznam všech videotelefonů a uživatel konkrétně zvolí přístroj, se kterým chce 
komunikovat. 



DVEŘNÍ STANICE

DRC-4CH
Elegantní jednotlačítková dveřní stanice vyrobena 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. Dveřní stanice je vybavena 
přísvitem sledovaného prostoru na vzdálenost 70cm. 
Rozměry: 116 x 169 x 42,5 mm.

DRC-4CAN
Jednotlačítková dveřní stanice vyrobena z eloxovaného hliníku. Kamerový 
modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. 
Dveřní stanice je určena pro zapuštěnou montáž. Dveřní stanice je vybave-
na přísvitem sledovaného prostoru na vzdálenost 70cm. 
Rozměry: 124 x 186 x 50 mm.

DRC-4CP
Jednotlačítková dveřní stanice vyrobena ze slitiny hliníku, je 
v antivandal provedení se skrytým kamerovým  
modulem. Součástí dodávky je úhlová montážní krabička pro 
nasměrování dveřní stanice pod úhlem 30° na pravou nebo 
levou stranu. Dveřní stanice je vybavena přísvitem  
sledovaného prostoru na vzdálenost 70cm. 
Rozměry: 118 x 50 x 30 mm

DRC-4CG
Jednotlačítková dveřní stanice vyrobena ze slitiny hliníku, je v antivandal 
provedení se skrytým kamerovým modulem. Dveřní stanice je vybavena 
přísvitem sledovaného prostoru na vzdálenost 70cm.  
Rozměry: 93,5x126x18mm

DRC-4DC
Čtyřtlačítková dveřní stanice vyrobena ze slitiny hliníku, je v antivandal provedení se 
skrytým kamerovým modulem. Dveřní stanice je vybavena přísvitem sledovaného prostoru 
na vzdálenost 70cm.  
Rozměry: 65 x 162 x 22,5 mm



DVEŘNÍ STANICE

DRC-2AC1
Dvoutlačítková dveřní stanice vyrobena z eloxovaného hliníku určená pro zápustnou montáž. 
Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní 
stanice je vybavena přísvitem sledovaného prostoru na vzdálenost 70cm. 
Rozměr: 208 x 123 x 50 mm

DRC-4AC
Čtyřtlačítková dveřní stanice vyrobena z eloxovaného hliníku určená pro zápustnou montáž. 
Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní 
stanice je vybavena přísvitem sledovaného prostoru na vzdálenost 70cm. 
Rozměr: 123 x 320 x 61 mm

DRC-6AC
Šestitlačítková dveřní stanice vyrobena z eloxovaného hliníku určená pro zápustnou montáž. 
Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní 
stanice je vybavena přísvitem sledovaného prostoru na vzdálenost 70cm. 
Rozměr: 123 x 320 x 61 mm

DRC-8AC
Osmitlačítková dveřní stanice vyrobena z eloxovaného hliníku určená pro zápustnou 
montáž. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 
20°. Dveřní stanice je vybavena přísvitem sledovaného prostoru na vzdálenost 70cm. 
Rozměr: 123 x 320 x 61 mm



PŘIPRAVENÉ SADY

CDV-50A / DRC-4CH
Sada barevného videotelefonu s 5’’ LCD obrazovkou a barevnou  
jednotlačítkovou dveřní stanicí. Tento videotelefon využívá hands free a dveřní 
stanice je určena pro povrchovou montáž.   

CDV-35N / DRC-40CK
Sada barevného videotelefonu s 3,5’’ LCD displejem a barevnou dveřní stanicí pro 
povrchovou montáž. Hlavní předností této sady je její skvělá cena, která je schodná s 
černobílými videotelefony.

CDV-70A / DRC-4CAN
Sada barevného videotelefonu se 7’’ LCD a barevné dveřní stanice s 
nasměrovatelným kamerovým modulem. Videotelefon je vybaven pamětí na 
128 snímků a pro komunikaci používá hands free. 

CDV-50P / DRC-40CK
Úspěšná sada barevného videotelefonu s 5’’ LCD displejem a barevnou dveřní 
stanicí také s nastavitelnou kamerovou jednotkou. Dveřní stanice je provedena 
pro povrchovou montáž. Na videotelefon možnost připojení až dvou domácích 
telefonů (DP-4VH).

CDV-50A / DRC-4CAN
Tato sada obsahuje barevný videotelefon s 5’’ LCD obrazovkou, který pro 
komunikaci používá hands free a barevnou dveřní jednotku s jedním tlačítkem 
pro zápustnou montáž. 



PŘIPRAVENÉ SADY

CDV-71BE / DRC-4CH
Sada barevného videotelefonu s 7’’ LCD obrazovkou a barevnou  
jednotlačítkovou dveřní stanicí. Na videotelefon lze připojit až 4 kamerové 
jednotky (i CCTV kamery).

2x CDV-50P / DRC-2AC1
Sada obsahující dva barevné videotelefony CDV-50P s 5’’ LCD a jednu 
dvoutlačítkovou, barevnou dveřní stanici DRC-2AC1. Tento systém neumožňuje 
mezi videotelefony interkomovou komunikaci (pouze s jednotlačítkovou dveřní 
stanicí). Je zde adresné zvonění. Dveřní stanice je provedena pro zápustnou 
montáž.

CDV-72BE / CDT-180 / DRC-4CH
Sada barevného videotelefonu se 7’’ LCD s možností zapojení pevné linky, volání 
pomocí bezdrátového telefonu CDT-180 a audiokomunikace s videotelefonem. 
Barevná dveřní stanice s jedním tlačítkem pro vyzvánění s nasměrovatelným 
kamerovým modulem. 

CDV-70A / DRC-4CH
Sada barevného videotelefonu se 7’’ LCD a barevné dveřní stanice s 
nasměrovatelným kamerovým modulem. Videotelefon je vybaven pamětí na 
128 snímků a pro komunikaci používá hands free. 

CDV-71BE / DRC-4CAN
Sada barevného videotelefonu se 7’’ LCD obrazovkou a barevnou dveřní stanicí 
pro zápustnou montáž. Na videotelefon je možnost připojit ještě 3 další kamerové 
jednotky (i CCTV kamery).



PŘIPRAVENÉ SADY

BEZDRÁTOVÝ DOM. TELEFON

2x CDV50A / DRC-2AC1
Sada obsahuje dva barevné videotelefony CDV-50A s 5’’ LCD obrazovkou a jednu 
jednotlačítkovou, barevnou dveřní stanici DRC-2AC1. Tento systém umožňuje 
adresné vyzvánění. Dveřní stanice je v provedení pro zápustnou montáž.

WDP-180D/WDR-2GD
Sada bezdrátového telefonu a dveřní audio stanice. Maximální vzdálenost mezi  
dveřní stanicí a zakladnou dom. telefonu je 50m. Bezdrátový telefon muže být 
od základny v maximální vzdálenosti 100m. Tento systém umožňuje obsluhovat 
dveřní zámek. Dveřní stanice je napájena 12V (DC). K základně bezdrátového 
telefonu je možné připojit telefonní linku. Telefon má paměť na 100 telefonních 
čísel, 17 vyzváněcích melodií, možnost volby pozadí displeje, napájení: 3x AAA 
/600mA, provozní doba až 100 hodin. K této sadě je možné připojit až tři další 
vedlejší bezdrátové telefony WDP-180DS. Mezi hlavním telefonem WDP-180D a 
přídavnými WDP-180DS je funkční interkomová komunikace.  

WDP-180DS
Přídavný bezdrátový telefon pro sadu WDP-180D/WDR-2GD. Umožňuje komunikovat 
s dveřní stanicí, obsluhovat dveřní zámek, využívat pevnou telefonní linku a využívat 
interkomové komunikace s WDP-180D. 
Základna WDP-180DS musí být vzálená od základny WDP-180D maximálně 50m. 
K základně se připojuje jen napájecí adaptér (součastí dodávky).



PŘÍSLUŠENSTVÍ

 Commax Co., Ltd.

DP-4VH
Domácí telefon připojitelný k videotelefonům CDV-71BE, CDV-70A(M), CDV-50A(M), CDV-50P, 
CDV-35N. Umožňuje audiokomunikaci s dveřní stanicí, intekomovou komunikaci s připojeným 
videotelefonem a obsluhu dveřního zámku. Napájení z videotelefonu.  
Rozměr: 90 x 255 x 35 mm

PRS210
Střídavý napájecí zdroj pro dveřní zámek 12Vac/1A, instalace i na DIN lištu (3 moduly).  
Rozměr: 54 x 89 x 65 mm

DSA-12V-2A
Stejnosměrný napájecí zdroj pro dveřní zámek 12Vdc/2A. Rozměr: 80 x 52 x 35 mm

Náš tip: V případě, že pro napájení dveřního zámku použijete střídavý napájecí zdroj, bude po 
celou dobu otevření zámek  „bzučet“ (zvuková signalizace otevření). V případě, že použijete pro 
stejný účel stejnosměrný zdroj, zámek jen poprvé klapne při odemčení a podruhé při zamčení.

Společnost Commax Co., Ltd. vznikla v roce 1968 v jihokorejském Soulu. Od 
devadesátých let je Commax leadrem v oblasti videotelefonů určující směr, 
kterým se tyto produkty již řadu let vyvíjí a v budoucnu budou dále vyvíjet. 
Velkou předností produktů značky Commax® je jejich inovativní design, skvělé 
výrobní zpracovaní kladoucí důraz na kvalitní materiály a především vyborná 
kvalita produktu, zaručující uživateli dlouhodobou spokojenost. Tuto skutečnost 
můžeme garantovat tím, že na produkty značky Commax® poskytujeme  
nadstandartní záruční dobu v délce 3 let. 
Tříletá zaruční doba platí v případě, že je produkt zakoupen přes autorizovaného 
distributora. Tuto skutečnost je možné ověřit podle výrobního čísla produktu na 
intenetovách stránkách - viz. zaruční listy produktů.

Vytvořili : Jan Zlámal a Martin Göbl ve spolupráci s Commax Co., Ltd.

E7 - dveřní zámek
Elektrický dveřní zámek 8-12V /600mA (pro střídavé i stejnosměrné napájení).



Váš distributor:


