
        ЦЕНОВИ ЛИСТ  
COMMAX - АУДИО-ВИДЕО ДОМОФОННИ  

И ИНТЕРКОМНИ СИСТЕМИ от 19/11/2018 г. 

Всички цени са в BGN без ДДС. АВИ 7 ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие!  
Код за поръчка Продукт Цена Статус Изображение 

Аудио домофонни системи COMMAX 

КОМПЛЕКТ  
DP-2S/DR-2GN  

 

 

Аудио домофонен комплект Commax DP-2S/DR-

2GN 
- Готов за монтаж от крайни клиенти. 
Външно табло с 1 бутон DP-2GN за стенен повърхностен 
монтаж, вандалоустойчиво. Размери: 80 x 120 x 21 мм. 
Таблото може да се комбинира с няколко слушалки DP-2S за 
едновременно повикване. 
Слушалката DP-2S се захранва с 220V и има бутон за 
отваряне на ел.насрещник. Двупроводна връзка до 
слушалката и още две жила до насрещника. Размери: 108 x 
21 x 33 мм. Гаранционен срок 36 мес. 

62 лв. На склад 

   

DR-201AG 

 

 

Домофонно външно табло Commax DR-201AG 
- Табло с два бутона; 
- Свързване - 2 проводен кабел до всеки абонат. За 
вграждане. Съвместимо със слушалка DP-2S. Захранва се от 
слушалката. Размери 117 x 195 x 16мм. Гаранционен срок 24 
мес. 

29 лв. На склад 
(До изчерпване) 

 

 

DP-2S 

 

 

Домофонна слушалка Commax DP-2S 
- Може да се комбинира с кит DP-2S/DR-2GN и домофонно 
табло DR-201AG. Захранване 220V. Има бутон за отваряне на 
ел.насрещник. Двупроводна връзка до таблото и още две 
жила до насрещника. Размери: 108 x 21 x 33 мм. 
Гаранционен срок 36 мес. 

35 лв. На склад 

 
Безжични аудио домофонни системи COMMAX комплект 

 

WDR-174DS 

 

 

Безжично разговорно устройство с бутон за 
повикване Commax WDR-174DS 
- Работи със слушалки Commax WDP-174LM. Работна честота 
1.7 GHz. За повърхностен монтаж. Захранване 12VDC, не е 
включено в комплекта. Максимално разстояние 250 м при 
пряка видимост ( до 50м при непряка видимост). Управление 
на ел. насрещник. Гаранционен срок 24 мес; 

99 лв. На склад 

 

 

WDP-174LM 

 

 

Безжична HD Voice слушалка Commax WDP-

174LM 
- Работи с разговорно устройство WDR-174DS. Работна 
честота 1.7 GHz. За монтаж на стена или бюро. Захранване 
220V . Максимално разстояние 250 м при пряка видимост ( до 
50м при непряка видимост). Управление на ел. насрещник 
през WDR-174DS . Размери:99X215X41 мм. Гаранционен срок 
24 мес. 

125 лв. На склад 

 

Едноабонатни цветни видеодомофонни комплекти COMMAX 

КОМПЛЕКТ 

CDV-43К2/DRC-40K 

 

 

Видеодомофонен комплект Commax CDV-43К-

/DRC-40К  
- Готов за монтаж от крайни клиенти. Външна камера с един 
бутон DRC-40K, метален сив корпус, за повърхностен 
монтаж. Свързване - четирипроводен кабел. Захранване 12V 
от видеодомофона. Подсветка с бели светодиоди. Дистанция 
от домофона 70м. Размери: 96×155×32 мм. Регулация на 
камерата горе-долу.  
Цветен видеодомофон Commax CDV-43К с 4,3” TFT дисплей, 
бял корпус и слушалка. За повърхностен монтаж.  
- Поддържа връзка с 2 външни камери, 2 монитора и 2 
интерфона. Възможност за управление на ел. насрещник. 
Захранване 220V. Размери: 157x167x28 мм. Гаранционен 
срок 36 мес; 

199 лв. На склад 

 

Цветни аналогови видеодомофони и слушалки серия Fine View, съвместими към едноабонатни и многоабонатни 
системи COMMAX 

DP-3HP 

 

 

Домофонна слушалка Commax DP-3HP 
Захранване 220V. Монтира се на мястото на видеодомофон в 
инсталации с табло с камера. За повърхностен монтаж. 
Свързване - 3 проводен кабел, съвместима с всички 4 
проводни камери като DRC-4DC, DRC-2AC1, DRC-4CAN, DRC-

40K, DRC-8AC, DRC-14AC. Размери: 108 x 21 x 33 мм. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

45 лв. На склад 

 

DP-4VH 

 

 

Допълнителна слушалка за видеодомофон –
интерфон Commax DP-4VH.  
- Съвместима с всички модели 4-проводни видеодомофони, 
които имат функция интерфон. За повърхностен монтаж. 
Връзка към видеодомофона – 4 проводна. Захранва се от 
видеодомофона. Размери: 108 x 21 x 33 мм. Гаранционен 
срок 24 мес. 

25 лв. На склад 

 



CDV-43K2  

 

 

Цветен видеодомофон Commax CDV-43K2 
- Цветен видеодомофон с 4,3” TFT дисплей, бял корпус и 
слушалка. За повърхностен монтаж.  
- Поддържа връзка с 2 външни камера, 2 монитора и 2 
интерфона. Възможност за управление на ел. насрещник. 
Захранване 220V. Размери: 157x167x28 мм. Гаранционен 
срок 36 месеца. 

115 лв. На склад 

 

CMV-43А 

 

 

Цветен видеодомофон Commax CMV-43А 
- Цветен видеодомофон с 4,3” TFT дисплей, бял корпус и 
слушалка. За повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 видеодомофонни камери и 2 интерфона. 
Съвместим с всички 4 проводни камери и MODUM 
дистрибутори.Поддържа CCTV мониторинг и връзка с 
портиерска станция в MODUM система. Захранване 220V. 
Размери 230 x 209 x 27. Гаранционен срок 36 мес. 

145 лв. На склад 

 

CAV-35GN 

 

 

Цветен видеодомофон Commax Gate View CAV-

35GN 

- Цветен монитор, 3,5” TFT дисплей, бял корпус със 
слушалка. Свързване - 4 проводен кабел, към аналогови 
камери тип DRC-4CPN2, DRC-40K и 8 проводен кабел (UTP за 
предпочитане) към камера Gate View . За повърхностен 
монтаж.  
- Поддържа 1 аналогова камера до 70м, 1 камера Gate View 
до 300м и 2 монитора. При системи GATEVIEW, поддържа и 
етажен звънчев бутон. Възможност за връзка с портиер чрез 
клавиатура CDS-4GS или CDS-2AG. Захранване 220V, 
максимална консумация 6.5W. Размери 192x 195 x 31 мм. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

199 лв. На склад 
(До изчерпване) 

 

CDV-43U 

 

 

Цветен видеодомофон Commax CDV-43U  
- Цветен монитор, 4.3” TFT дисплей, бял или сребристо-син 
корпус, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 

проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен 
монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална 
дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с 
всички 4 проводни камери. Захранване 220V, максимална 
консумация 10W. Размери 180 x 180 x 27. Гаранционен срок 
24 мес; 

145 лв На склад 

 

CDV-43М 

 

 

Цветен видеодомофон Commax CDV-43М  
- Цветен монитор, 4.3” TFT дисплей, сребристо-бял корпус, 
без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен 
кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална 
дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с 
всички 4 проводни камери. Захранване 220V, максимална 
консумация 10W. Размери 180 x 180 x 27. Гаранционен срок 
24 мес; 

155 лв На склад 
(До изчерпване) 

 

CDV-43М(АМ) 

 

 

Цветен видеодомофон Commax CDV-43М (АМ) 
- Цветен монитор, 4.3” TFT дисплей, огледален сребристо-бял 
корпус, без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 

проводен кабел до камера и интерфон. За повърхностен 
монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална 
дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с 
всички 4 проводни камери. Захранване 220V, максимална 
консумация 10W. Размери 180 x 180 x 27. Гаранционен срок 
24 мес; 

155 лв На склад 

 

CDV-70H2 

 

 

Цветен видеодомофон Commax CDV-70H2 
- Цветен монитор, 7” TFT дисплей, огледален бял корпус, без 
слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до 
камера и интерфон. За повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална 
дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с 
всички 4 проводни камери. Захранване 220V, максимална 
консумация 10W. Размери 180 x 180 x 27. Гаранционен срок 
24 мес; 

195 лв На склад 

 

CDV-70K 

 

 

Цветен видеодомофон Commax CDV-70K  
- Цветен монитор, 7” TFT дисплей, бял корпус и слушалка, 
сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до камера и 
интерфон. За повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона.  
Максимална дистанция до камерата 70м, до интерфона -

20м.Съвместим с всички 4 проводни камери. Захранване 
220V, максимална консумация 16W. Размери 311 x 168 x 32 
мм. Гаранционен срок 24 месеца. 

245 лв На склад 
(До изчерпване) 

 



        

 

  

CDV-70P-W 

 

 

Цветен видеодомофон Commax CDV-70P-W  
- Цветен монитор, 7” TFT дисплей, бял корпус, без слушалка, 
сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до камера и 
интерфон. За повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална 
дистанция до камерата 70м, до интерфона - 20м.Съвместим с 
всички 4 проводни камери. Захранване 220V, максимална 
консумация 15W. Размери 243 x 168 x 30 мм. Гаранционен 
срок 24 месеца. 

255 лв На склад 
(До изчерпване) 

 

CDV-70M 

 

 

Цветен видеодомофон Commax CDV-70M 
- Цветен монитор, 7” TFT дисплей, сребристo-син или 
сребристо-бял корпус , без слушалка, сензорни бутони. 
Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За 
повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона.  
Максимална дистанция до камерата 70м, до интерфона-
20м.Съвместим с всички 4 проводни камери. Захранване 
220V, максимална консумация 15W. Размери 238 x 176 x 30 
мм. Гаранционен срок 36 месеца. 

232 лв На склад 

 

CMV-70S 

 

Цветен видеодомофон Commax CMV-70S  
- Цветен монитор 7” TFT Wide Screen дисплей, синьо-сив, 
без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен 
кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална 
дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с 
всички 4 проводни камери и MODUM система. Поддържа 
CCTV мониторинг и връзка с портиерска станция при 
MODUM система. Захранване 220V. Размери 243 x 174 x 33 
мм. Гаранционен срок 36 месеца. 

279 лв На склад 

 

CMV-70S-W 

 

Цветен видеодомофон Commax CMV-70S  
- Цветен монитор 7” TFT Wide Screen дисплей, бял, без 
слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до 
камера и интерфон. За повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална 
дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с 
всички 4 проводни камери и MODUM система. Поддържа 
CCTV мониторинг и връзка с портиерска станция при 
MODUM система. Захранване 220V. Размери 243 x 174 x 33 
мм. Гаранционен срок 36 месеца. 

279 лв На склад 

 

CАV-70CG 

 

Цветен видеодомофон Commax CAV-70CG 
- Цветен монитор 7” TFT Wide Screen дисплей, бял, без 
слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел, 
към аналогови камери тип DRC-4CPN2, DRC-40K и 8 проводен 
кабел (UTP за предпочитане) към камера Gate View . За 
повърхностен монтаж.  
- Поддържа 1 аналогова камера до 70м, 1 камера Gate View 
до 300м и 2 монитора. При системи GATEVIEW, поддържа и 
етажен звънчев бутон. Възможност за връзка с портиер чрез 
клавиатури CDS-4GS или CDS-2AG. Захранване 220V, 
максимална консумация 6.5W. Размери 276x 178 x 31 мм. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

249 лв На склад 

 

CDV-70UX 

 

Цветен видеодомофон Commax CDV-70UX 
- Цветен монитор 7” TFT Touch дисплей с памет 8GB за 
500 снимки с дата/час. Двупосочна комуникация и 
отключване от Smart устройства (Android, iOS) по Wi-Fi/ 
3G/LTE чрез P2P врърка. Вграден Wi-Fi. Бял корпус, без 
слушалка, сензорни бутони. За повърхностен монтаж. 
Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За 
повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора, 2 интерфона. Захранване 
220V. Размери 311 x 168 x 32 мм. Гаранционен срок 36 
месеца. 

645 лв На склад 

Цветни аналогови видеодомофони за домашна автоматизация Smart Home, съвместими към едноабонатни и 
многоабонатни системи COMMAX 

CAV-705U 

 

Контролен видеомонитор със Smart функции 
COMMAX CAV-705U 
- Цветен монитор, 7” TFT капацитивен сензорен дисплей, бял 
корпус, без слушалка, за вграждане.  
Основни функции – поддържа 1 аналогова камера до 
70м.Възможност за връзка към Smart Gate системи Commax 

-Охранителни функции- превенция от крадци, контрол на 
достъп, автоматично управление, паркинг контрол, запис на 
снимки на посетители, при отсъствие на абоната. 
-Други функции: EMS (Energy Management System), мобилен 
контрол, отдалечено измерване, контрол на осветление , газ 
и др. разговор между абонатите в сградата, телефония.  
-Захранване 220V. Размери 276 x 178 x 22 мм. Размер на 
конзолата за вграждане в комплекта 234x 135 x 50 мм. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

455 лв На склад 
(До изчерпване) 

 



        

 

  

CМV-70МX 

 

Цветен видеодомофонен панел с IoT 
комуникация Commax CМV-70МX 
-Цветен монитор 7” TFT Touch дисплей, метално-син корпус, 
без слушалка. Двупосочна комуникация и отключване от 
Smart устройства (Android, iOS) по Wi-Fi/3G/LTE, чрез P2P 
връзка. Вграден Wi-Fi. Zigbee, Z-wave комуникация за връзка 
и управление на IoT устройства (PIR, МУК, сензор за газ, 
осветление и др.).Съвместим към апартаментни системи 
MODUM . Сензорни бутони. За повърхностен монтаж. 
Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За 
повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора, 2 интерфона. Захранване 
220V. Размери 308 x 213 x 33 мм. Гаранционен срок 36 
месеца. 

595 лв На склад 
(май 2018) 

 

CDP-1020IB 

 

Контролен видеодомофонен панел за система за 
домашна автоматизация COMMAX CDP-1020IB 

- Цветен монитор, 10,1” TFT капацитивен сензорен дисплей 
резолюция 1024X600, бял корпус, без слушалка, за 
вграждане. Комуникация по LAN, RS-485,wireless( IR receive/ 

Zigbee). OS Android.RAM DDR3 1 GB. Памет 4 GB MMC. 
Вградена камера 1,5 MP CMOS.  
- Основни функции –EMS (Energy Management System), 

видеоразговор и телефония, отключване, аларма при взлом и 
пожар, управление на контролери за осветление, бойлер, 
климатик, газ, видео мониторинг. 
- Други функции: връзка с други монитори, портиерска 
станция и асансьор, разговор между абонати в сградата, 
съхранение на снимки за посетителите, идентификация на 
посетители, гласови съобщения. Функция – грижа за 
здравето- следене на кръвно налягане, захар, мазнини и др. 
- Отдалечено управление през компютър, смарт телефон, ARS 

контрол. Захранване 14V/2A DC. Размери 318 x 215 x 18 мм.  
Комплект: Конзола за вграждане, захранващ блок. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

1499 лв На склад 

 

Аналогови камери и аксесоари за еднопостови системи COMMAX 

DRC-40K 

 

 

Камера за видеодомофон Commax DRC-40K  
- Цветен CMOS сензор 1/3”. Свързване към видеодомофон - 

четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди ( 0,1 lux 
до 300 мм). За повърхностен монтаж. Вандалоустойчив 
метален сребрист корпус. Регулация на камерата горе-долу. 
Релеен изход за управление на заключващ механизъм. 
Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и защитна 
рамка RSH-S. Максимална дистанция от домофона 70м. 
Захранване 12V – от видеодомофона. Размери: 96 x 155 x 32 
мм. Гаранционен срок 24 мес.  

95 лв На склад 

 

RSH-S 

 

 

Защитна рамка Commax RSH-S 

 - Съвместим с камери DRC-40К 

22 лв На склад 

 

DRC-4CPN2 

 

 

Камера за видеодомофон Commax DRC-4CPN  
- Цветен CMOS сензор 1/3”. Ъгъл на видимост по 
хоризонтала: 47°, по вертикала: 34°. Свързване към 
видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели 
светодиоди (3 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За повърхностен 
монтаж. Вандалоустойчив метален сребристо-сив корпус. 
Възможност за регулация на камерата ляво-дясно на 45°, 

чрез монтажна планка в комплекта. Регулация сила на 
говора. Релеен изход за управление на заключващ 
механизъм. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. 
Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12V – 

от видеодомофона. Размери: 50 x 118 x 25 мм. Гаранционен 
срок 36 месеца. 

105 лв На склад 

 

DRC-4CPN2-BRN - кафяво-сребрист корпус. 

DRC-4CPN2-BLK - черен корпус. 

RSH-CPN 

 

 

Защитна рамка Commax RSH-CPN 

 - Подарява се към камери DRC-4CPN 

- Подарък  
 (До изчерпване) 

 



       

  

DRC-4М 

 

 

Камера за видеодомофон Commax DRC-4М  
- Цветен CMOS сензор 1/3”. Ъгъл на видимост по 
хоризонтала: 75°, по вертикала: 55°.Свързване към 
видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели 
светодиоди ( 0,1 lux до 300 мм). За повърхностен монтаж. 
Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на 
камерата горе-долу, ляво-дясно. Релеен изход за управление 
на заключващ механизъм. Съвместима с всички 4 проводни 
видеодомофони и защитна рамка RSH-S. Максимална 
дистанция от домофона 70м. Захранване 12V – от 
видеодомофона. Размери: 112 x 146 x 44 мм. Гаранционен 
срок 36 мес.  

135 лв На склад 

 

DRC-41UN 

 

 

Камера за видеодомофон Commax DRC-41UN 
- Цветен CMOS сензор 1/3”. Свързване към видеодомофон - 

четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди ( 3 бр.- 
0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна 
кутия в комплекта. Метален сребристо-син корпус. Регулация 
на силата на говора. Регулация на камерата ляво-дясно, 
горе-долу. Релеен изход за управление на заключващ 
механизъм. Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони 
и защитна рамка RSH-UC. Максимална дистанция от 
домофона 70м. Захранване 12V – от видеодомофона. 
Размери: 130 x 182 x 39мм. Гаранционен срок 24 месеца. 

175 лв На склад 

 

RSH-UC 

 

 

Защитна рамка Commax RSH-UC.  
 - Съвместим с камери DRC-41UN 

 
22 лв На склад 

 

RSH-L 

 

 

Защитна рамка голяма Commax RSH-L. 
 - Съвместим с камери DRC-4CAN, DRC-8AC; DRC-14AC;. 

 
22 лв На склад 

(До изчерпване) 

 
Аналогови камери за многопостови комбинирани аудио-видео системи COMMAX 

Аналоговите многопостови комбинирани аудио-видео системи са 
предназначени за инсталация в жилищни сгради с малък брой абонати. 
Видеодомофонните входни табла се комбинират предимно с видеодомофони 
от серия Fine View, която предлага голямо разнообразие на устройства с 
различен дизайн, както и аудио слушалки модел DP-3HP. Системите 
използват 4 –проводно свързване между таблото и видеодомофона при всеки 
абонат. Максимално отстояние 70м. Вътрешните устройства- видеодомофони 
или слушалки изискват захранване 220V. Всеки индивидуален видеодомофон 
Fine View може да се комбинира с етажна камера Commax или да генерира 
етажно повикване от етажен звънчев бутон. 

 

DRC-2UC 

 

 

Камера за видеодомофон Commax за два 
абоната DRC-2UC 
- Цветен CMOS сензор 1/3”. Свързване към видеодомофон - 

четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди ( 3 бр.- 
0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна 
кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист 
корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на 
камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление 
на заключващ механизъм. 
- Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. 
Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12V 
/0,5A, не е вкл.;  
-2 бр.метални бутони. Размери: 142 x 250 x 50мм. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

225 лв На склад 

 

http://www.maxtel.bg/zaschitna-ramka-commax-rsh-uc.html
http://www.maxtel.bg/goljam-d-zhdobran-commax-rsh-l.html


       

  

DRC-3UC 

 

 

Камера за видеодомофон Commax за три 
абоната DRC-3UC 
- Цветен CMOS сензор 1/3”. Свързване към видеодомофон - 

четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди ( 3 бр.- 
0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна 
кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист 
корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на 
камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление 
на заключващ механизъм. 
- Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони. 
Максимална дистанция от домофона 70м. Захранване 12V 
/0,5A, не е вкл.;  
-3 бр.метални бутони. Размери: 142 x 250 x 50мм. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

230 лв На склад 

 

DRC-4DC 

 

 

Цветно табло Commax DRC-4DС за 4 абоната 

- Цветен CMOS сензор 1/3”. Ъгъл на видимост по 
хоризонтала: 70°, по вертикала: 34°. Свързване към 
видеодомофон - четирипроводен кабел. Подсветка с бели 
светодиоди ( 3 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За повърхностен 
монтаж. Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Релеен 
изход за управление на заключващ механизъм. 
- Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и 
слушалки DP-3HP. Максимална дистанция от домофона 70м. 
Захранване 12V – от видеодомофона. 4 бр.метални бутони. 
Размери: 65 x 162 x 25мм. Гаранционен срок 24 месеца. 

203 лв На склад 

 

DRC-8AC 

 

 

Цветно многоабонатно табло Commax DRC-8AС2 
за 4 или 8 абоната 
- Цветен CCD сензор 1/3”. Свързване към видеодомофон - 

четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди ( 3 бр.- 
0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна 
кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист 
корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на 
камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление 
на заключващ механизъм. 
- Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и 
слушалки DP-3HP. Максимална дистанция от домофона 70м. 
Захранване 12 VDC, 0.5A, не е вкл., 8 бр.метални бутони. 
Размери: 316х123x61мм. Гаранционен срок 24 месеца. 
При конфигурация за 4 поста се ползва пълния 
информационен ред за имена, а при 8 поста, ½ от реда!  

299 лв На склад 

 

DRC-14AC2 

 

 

Цветно многоабонатно табло Commax DRC-

14AС2 за 7 или 14 абоната 
- Цветен CCD сензор 1/3”. Свързване към видеодомофон - 

четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди ( 3 бр.- 
0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна 
кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист 
корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на 
камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление 
на заключващ механизъм. 
- Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и 
слушалки DP-3HP. Максимална дистанция от домофона 70м. 
Захранване 12 VDC, 0.5A, не е вкл., 14 бр.метални бутони. 
Размери: 316х123x61мм. Гаранционен срок 24 месеца. 
При конфигурация за 7 поста се ползва пълния 
информационен ред за имена, а при 14 поста, ½ от реда!  

329 лв На склад  

 

Интегрирани видеодомофонни табла за многопостови комбинирани аудио-видео системи COMMAX 

DRC-8AC /DRC -

24АS 

 

 

Цветно интегрирано многоабонатно табло 
Commax за 16 или 32 абоната. 
- Цветен CCD сензор 1/3”. Свързване към видеодомофон - 

четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди ( 3 бр.- 
0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна 
кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист 
корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на 
камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление 
на заключващ механизъм. 
- Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и 
слушалки DP-3HP. Максимална дистанция от домофона 70м. 
Захранване 12 VDC, 0.5A, не е вкл., 32 бр.метални бутони. 
Размери: 316х246x61мм. Гаранционен срок 24 месеца. 
При конфигурация за 16 поста се ползва пълния 
информационен ред за имена, а при 32 поста, ½ от реда!  

299 лв Промо цена  
(без отстъпка) 

 



       
 

  

DRC-14AC/DRC-6АS 

 

Цветно интегрирано многоабонатно табло 
Commax за 10 или 20 абоната. 
- Цветен CCD сензор 1/3”. Свързване към видеодомофон - 

четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди ( 3 бр.- 
0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна 
кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист 
корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на 
камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление 
на заключващ механизъм. 
- Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и 
слушалки DP-3HP. Максимална дистанция от домофона 70м. 
Захранване 12 VDC, 0.5A, не е вкл., 20 бр.метални бутони. 
Размери: 316х246x61мм. Гаранционен срок 24 месеца. 
При конфигурация за 10 поста се ползва пълния 
информационен ред за имена, а при 20 поста, ½ от реда!  

329 лв Промо цена  
(без отстъпка) 

 

DRC-14AC/DR-24АS 

 

Цветно интегрирано многоабонатно табло 
Commax за 20 или 40 абоната. 
- Цветен CCD сензор 1/3”. Свързване към видеодомофон - 
четирипроводен кабел. Подсветка с бели светодиоди ( 3 бр.- 
0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена конзолна 
кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален сребрист 
корпус. Регулация на силата на говора. Регулация на 
камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за управление 
на заключващ механизъм. 
- Съвместима с всички 4 проводни видеодомофони и 
слушалки DP-3HP. Максимална дистанция от домофона 70м. 
Захранване 12 VDC, 0.5A, не е вкл., 40 бр.метални бутони. 
Размери: 316х246x61мм. Гаранционен срок 24 месеца. 
При конфигурация за 20 поста се ползва пълния 
информационен ред за имена, а при 40 поста, ½ от реда. 

329 лв Промо цена  
(без отстъпка) 

 

Цифрови видеодомофонни табла за многопостови видео системи COMMAX, съвместими с аналогови видеодомофони 

DRC-900LC 

 

 

Входно табло Commax Gate View § Modum DRC-

900LC 
- Цветен CMOS сензор 1/3”. Ъгъл на видимост по 
хоризонтала: 47°, по вертикала: 34°.Подсветка с бели 
светодиоди ( 2 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с 
включена конзолна кутия и защитна рамка в комплекта. 
Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на 
силата на говора. Релеен изход за управление на заключващ 
механизъм. 
Свързване към вътрешни устройства- видеодомофони и аудио 
слушалки серия Gate View и Modum (Fine View) по обща 8 
проводна линия, желателно е да се ползава UTP. Опция: 
връзка с портиерскa (операторскa) клавиатурa. Максимална 
дистанция до последния абонат 300м. Захранване 12 VDC, 
1A, вкл. в комплекта. Вграден 4 елементен, седем сегментен 
дисплей и цифрива клавиатура с метални бутони за цифрово 
избиране на до 99 абоната и кодов достъп. Размери: 
140х260x65 мм. Гаранционен срок 24 месеца. 

515 лв 

На склад  

(май 2018) 

 

DRC-900LC/RF 

Входно табло Commax Gate View § Modum DRC-

900LC с вграден четец за карти/чипове 13,56 
MHz 
Табло DRC-900LC/RF с интегриран RFID 13,56 MHz безжичен 
четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ 
чипа на апартамент.  

595 лв 

CMP-CTS 

 

 

Входно табло Commax Modum DRC-CTS  
- Цветен CMOS сензор 1/3”. Ъгъл на видимост по 
хоризонтала: 47°, по вертикала: 34°.Подсветка с бели 
светодиоди ( 2 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с 
включена конзолна кутия и защитна рамка в комплекта. 
Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на 
силата на говора. Релеен изход за управление на заключващ 
механизъм. 
Свързване към MODUM сграден или Fine View дистрибутор по 
обща 8 проводна линия, желателно е да се ползава UTP. 
Опция: връзка с портиерскa (операторскa) клавиатурa, през 
сгрдния дистрибутор. Работа до 99 табла в една 
сграда(комплекс), максимално разстояние 300 метра до 
последния монитор по веригата. Захранване 12 VDC, 1A, вкл. 
в комплекта. Имената на абонтите се избират на 2,4‘ OLED 
дисплей, чрез цифрива клавиатура с метални бутони за 
цифрово избиране на до 316 абоната и кодов достъп. 
Размери: 130х249x38 мм. Гаранционен срок 24 месеца. 

515 лв 

На склад 

 

CMP-CTS/RF 

Входно табло Commax Modum DRC-CTS /RF 
Табло DRC-CTS с интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец 
за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ чипа на 
апартамент.  

595 лв 



       

  

CMD-404CFU 

 

Етажен дистрибутор Fine View Commax MODUM 
CMD-404CFU 
- Свързва се по 6 жилен кабел тип UTP към табла DRC-900LC 

/ CMP-CTS или предходен етажен дистрибутор CMD-404CFU, 

осъществaйки разпределението на сигнала от общата 
магистрала към 4 видеодомофона серия Fine View по 4 жилен 
кабел до всеки от тях. DIN монтаж. Размери 106 x 76 x 44 мм. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

130 лв На склад 

 

Комбинирани адресируеми аудио-видео системи Commax GATE VIEW 

Адресируемите многопостови комбинирани аудио-видео системи са 
предназначени за инсталация в жилищни сгради с до 99 броя абонати. 
Видеодомофонните входни табла с вграден кодов и/или RFID достъп, се 
съвместяват с видеодомофони от серия Gate View, както и аудио слушалки 
модел AP-3SG. Системите използват 8 проводно магистрално свързване 
между таблото и видеодомофоните. За предпочитане е ползването на UTP 
кабел. Максимално отстояние 300м.  В случай на допълване на системата с 
портиерска станция CDS-4GS или CDS-2AG са необходими още 4 проводника 
до таблото и 2 проводника към общата магистрала. Вътрешните устройства- 
видеодомофони или слушалки изискват захранване 220V. Всеки 
индивидуален видеодомофон Gate View може да се комбинира с етажна 
камера Commax или да генерира етажно повикване от етажен звънчев бутон. 

 

DRC-GAC 

 

 

Входно табло Commax Gate View DRC-GAC 
- Цветен CCD сензор 1/4”. Подсветка с бели светодиоди (2 
бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с включена 
конзолна кутия в комплекта. Вандалоустойчив метален 
сребрист корпус. Регулация на силата на говора. Регулация 
на камерата ляво-дясно, горе-долу. Релеен изход за 
управление на заключващ механизъм. 
Свързване към вътрешни устройства - видеодомофони и 
аудио слушалки серия Gate View по обща 8 проводна линия, 
желателно е да се ползва UTP (необходими са още 2 жила в 
случай на комуникация с портиерска станция). Опция: 
връзка с до 2 портиерски (операторски) клавиатури CDS-4GS 

по 4 проводна линия към таблото) - Максимална дистанция 
до последния абонат 300м. Захранване 12 VDC, 1A, вкл. в 
комплекта. Вграден 4 елементен, седем сегментен дисплей и 
цифрoва клавиатура с метални бутони за цифрово избиране 
на до 99 абоната и кодов достъп. Работа до 4 табла в една 
сграда. Размери: 317х124x60 мм. Гаранционен срок 24 
месеца. 

515 лв 

На склад 

 

DRC-GAC/RFID 

Входно табло Commax Gate View DRC-GAC/RFID 

с вграден четец за карти/чипове 13,56 MHz 
Табло DRC-900LC/RF с интегриран RFID 13,56 MHz безжичен 
четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ 
чипа на апартамент.  

595 лв 

DRC-900LC 

 

Входно табло Commax Gate View/Modum DRC-

900LC 
- Цветен CMOS сензор 1/3”. Ъгъл на видимост по 
хоризонтала: 47°, по вертикала: 34°.Подсветка с бели 
светодиоди ( 2 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с 
включена конзолна кутия и защитна рамка в комплекта. 
Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на 
силата на говора. Релеен изход за управление на заключващ 
механизъм. 
Свързване към вътрешни устройства- видеодомофони серия 
Gate View и Modum (Fine View) по обща 8 проводна линия, 
желателно е да се ползва UTP. Опция: връзка с портиерскa 
(операторскa) клавиатурa. Максимална дистанция до 
последния абонат 300м. Захранване 12 VDC, 1A, вкл. в 
комплекта. Вграден 4 елементен, седем сегментен дисплей и 
цифрова клавиатура с метални бутони за цифрово избиране 
на до 99 абоната и кодов достъп. Размери: 140х260x65 мм. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

515 лв 

На склад  

(май 2018) 

 

DRC-900LC/RF 

 

 

Входно табло Commax Gate View/Modum DRC-

900LC с вграден четец за карти/чипове 13,56 
MHz 
Табло DRC-900LC/RF с интегриран RFID 13,56 MHz безжичен 
четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ 
чипа на апартамент.  

595 лв 



       

  

CAV-35GN 

 

 

Цветен видеодомофон Commax Gate View CAV-

35GN 

- Цветен монитор, 3,5” TFT дисплей, бял корпус със 
слушалка. Свързване - 4 проводен кабел, към аналогови 
камери тип DRC-4CPN2, DRC-40K и 8 проводен кабел (UTP за 
предпочитане) към камера Gate View . За повърхностен 
монтаж.  
- Поддържа 1 аналогова камера до 70м, 1 камера Gate View 
до 300м и 2 монитора. При системи GATEVIEW, поддържа и 
етажен звънчев бутон. Възможност за връзка с портиер чрез 
клавиатура CDS-4GS или CDS-2AG. Захранване 220V, 
максимална консумация 6.5W. Размери 192x 195 x 31 мм. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

199 лв На склад 
(До изчерпване) 

 

CAV-43QG 

 

 

Цветен 4.3” TFT LCD монитор Commax Gate View 
CAV-43QG 
- Цветен монитор, 4,3” TFT дисплей, сребрист корпус, без 
слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел, 
към аналогови камери тип DRC-4CPN2, DRC-40K и 8 проводен 
кабел (UTP за предпочитане) към камера Gate View . За 
повърхностен монтаж.  
- Поддържа 1 аналогова камера до 70м, 1 камера Gate View 
до 300м и 2 монитора. При системи GATEVIEW, поддържа и 
етажен звънчев бутон. Възможност за връзка с портиер чрез 
клавиатура CDS-4GS или CDS-2AG. Захранване 220V, 
максимална консумация 15 W. Размери 235 x 140 x 36 мм. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

285 лв На склад 
(До изчерпване) 

 

CАV-70CG 

 

Цветен видеодомофон Commax CAV-70CG 
- Цветен монитор 7” TFT Wide Screen дисплей, бял, без 
слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел, 
към аналогови камери тип DRC-4CPN2, DRC-40K и 8 проводен 
кабел (UTP за предпочитане) към камера Gate View . За 
повърхностен монтаж.  
- Поддържа 1 аналогова камера до 70м, 1 камера Gate View 
до 300м и 2 монитора. При системи GATEVIEW, поддържа и 
етажен звънчев бутон. Възможност за връзка с портиер чрез 
клавиатури CDS-4GS или CDS-2AG. Захранване 220V, 
максимална консумация 6.5W. Размери 276x 178 x 31 мм. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

249 лв На склад 

 

AP-3SG 

 

 

Аудио слушалка Commax Gate View AP-3SG 
- За системи GATEVIEW. Връзка по 6 проводен кабел (UTP за 
предпочитане), 220V захранване. Връзка към DRC-GAC и 
DRC-900LC и звънчев бутон. Възможност за връзка с 
портиера чрез клавиатура CDS-4GS. Захранване 220V. 
Размери 108x210x33 мм. Гаранционен срок 24 месеца. 

73 лв На склад 

 

CDS-2AG 

 

Портиерска клавиатура Commax CDS-2AG 
- За системи MODUM & GATE VIEW. Свързва се към сграден 
дистрибутор CMD-101BU по UTP кабел. Максимално 
разстояние 100м. Портиерът може да набира всички абонати 
с цифрова клавиатура, да говори с посетител пред вратата, 
както и да отключи. Захранване 12V/1A DC, включено в 
комплекта. Размери 230x200x 35 мм. Гаранционен срок 24 
месеца. 

370 лв На склад 

 

 

1090/730 

 

Видеодистрибутор URMET – Италия 1090/730 
- Разпределя видео сигнал от един вход към 4 изхода. Може 
да се постигне разпределение на 4, 8, 12 изхода при 
свързване на съответния брой устройства. Клеми за UTP 
кабел, изисква захранване 12VDC или 15-24VDC. Може да 
бъде използван и самостоятелно като част от други системи, с 
аналогов нискочестотен видеосигнал от CCTV камери, DVD, 
TV камери и др. 

24 лв На склад 

 

Комбинирани адресируеми видео системи Commax MODUM 

MODUM системите са гъвкава разработка на COMMAX, предназначени са за 
инсталация в големи жилищни комплекси с множество на брой абонати и 
входни точки (до 99) или за работа в комбинация с Fine View 
видеодомофони. Системите използват 8 – проводно магистрално свързване 
между таблото и видеодомофоните, посредством адресируеми сградни и 
етажни дистрибутори (разпределители). За предпочитане е ползването на 
UTP кабел. Максимално отстояние до най – далечния видеодомофон 300м. 
Видеодомофоните изискват захранване 220V. Всеки индивидуален MODUM 
видеодомофон може да се комбинира с етажна камера Commax или да 
генерира етажно повикване от етажен звънчев бутон.  
Опции: връзка с портиерска(операторска) стания, управляващ софтуер за 
контрол на достъп Secumax, CCTV камери, IP gateway за комуникация и 
отключване през Smart устройства (Android, iOS). 

 

http://commax.com/eng/index.php?cate1=112&cate2=56&cate3=69&pn=1&nnum=542
http://commax.com/eng/index.php?cate1=112&cate2=56&cate3=69&pn=1&nnum=542


        

 

  

DRC-900LC 

 

 

Входно табло Commax Gate View § Modum DRC-

900LC 
- Цветен CMOS сензор 1/3”. Ъгъл на видимост по 
хоризонтала: 47°, по вертикала: 34°.Подсветка с бели 
светодиоди ( 2 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с 
включена конзолна кутия и защитна рамка в комплекта. 
Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на 
силата на говора. Релеен изход за управление на заключващ 
механизъм. 
Свързване към вътрешни устройства- видеодомофони серия 
Gate View и Modum (Fine View) по обща 8 проводна линия, 
желателно е да се ползва UTP. Опция: връзка с портиерскa 
(операторскa) клавиатурa. Максимална дистанция до 
последния абонат 300м. Захранване 12 VDC, 1A, вкл. в 
комплекта. Вграден 4 елементен, седем сегментен дисплей и 
цифрова клавиатура с метални бутони за цифрово избиране 
на до 99 абоната и кодов достъп. Размери: 140х260x65 мм. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

515 лв 

Поръчка 

 

DRC-900LC/RF 

Входно табло Commax Gate View § Modum DRC-

900LC с вграден четец за карти/чипове 13,56 
MHz 
Табло DRC-900LC/RF с интегриран RFID 13,56 MHz безжичен 
четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ 
чипа на апартамент.  

595 лв 

CMP-CTS 

 

 

Входно табло Commax Modum DRC-CTS  
- Цветен CMOS сензор 1/3”. Ъгъл на видимост по 
хоризонтала: 47°, по вертикала: 34°.Подсветка с бели 
светодиоди ( 2 бр.- 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с 
включена конзолна кутия и защитна рамка в комплекта. 
Вандалоустойчив метален сребрист корпус. Регулация на 
силата на говора. Релеен изход за управление на заключващ 
механизъм. 
Свързване към MODUM сграден или Fine View дистрибутор по 
обща 8 проводна линия, желателно е да се ползва UTP. 
Опция: връзка с портиерскa (операторскa) клавиатурa, през 
сградния дистрибутор. Работа до 99 табла в една 
сграда(комплекс), максимално разстояние 300 метра до 
последния монитор по веригата. Захранване 12 VDC, 1A, вкл. 
в комплекта. Имената на абонатите се избират на 2,4‘ OLED 
дисплей, чрез цифрова клавиатура с метални бутони за 
цифрово избиране на до 316 абоната и кодов достъп. 
Размери: 130х249x38 мм. Гаранционен срок 24 месеца. 

515 лв 

На склад 

 

CMP-CTS/RF 

Входно табло Commax Modum DRC-CTS /RF 
Табло DRC-CTS с интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец 
за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ чипа на 
апартамент.  

595 лв 

CMV-43А 

 

 

Цветен видеодомофон Commax CMV-43А 
- Цветен видеодомофон с 4,3” TFT дисплей, бял корпус и 
слушалка. За повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 видеодомофонни камери и 2 интерфона. 
Съвместим с всички 4 проводни камери и MODUM 
дистрибутори.Поддържа CCTV мониторинг и връзка с 
портиерска станция в MODUM система. Захранване 220V. 
Размери 230 x 209 x 27. Гаранционен срок 36 мес. 

145 лв. На склад 

 

CMV-43S 

 

 

Цветен видеодомофон Commax CMV-43SV 

- Цветен монитор 4,3” TFT дисплей син или бял корпус, без 
слушалка, сензорни бутони. Свързване с външна камера - 4 

проводен кабел. За повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 видеодомофонни камери и 2 интерфона. 
Съвместим с всички 4 проводни камери и MODUM 
дистрибутори. Поддържа CCTV мониторинг и връзка с 
портиерска станция MODUM. Вертикален или хоризонтален 
дизайн. Захранване 220V. Размери 243 x 174 x 33. 
Гаранционен срок 24 мес. 

145 лв. Поръчка 
 

 

CMV-70S 

 

Цветен видеодомофон Commax CMV-70S  
- Цветен монитор 7” TFT Wide Screen дисплей, синьо-сив, 
без слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен 
кабел до камера и интерфон. За повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална 
дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с 
всички 4 проводни камери и MODUM система. Поддържа 
CCTV мониторинг и връзка с портиерска станция при 
MODUM система. Захранване 220V. Размери 243 x 174 x 33 

мм. Гаранционен срок 36 месеца. 

279 лв На склад 

 



       

  

CMV-70S-W 

 

Цветен видеодомофон Commax CMV-70S  
- Цветен монитор 7” TFT Wide Screen дисплей, бял, без 
слушалка, сензорни бутони. Свързване - 4 проводен кабел до 
камера и интерфон. За повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора и 2 интерфона. Максимална 
дистанция до камерата 70м, до интерфона-20м. Съвместим с 
всички 4 проводни камери и MODUM система. Поддържа 
CCTV мониторинг и връзка с портиерска станция при 
MODUM система. Захранване 220V. Размери 243 x 174 x 33 
мм. Гаранционен срок 36 месеца. 

279 лв На склад 

 

CМV-70МX 

 

Цветен видеодомофонен панел с IoT 
комуникация Commax CМV-70МX 
-Цветен монитор 7” TFT Touch дисплей, метално-син корпус, 
без слушалка. Двупосочна комуникация и отключване от 
Smart устройства (Android, iOS) по Wi-Fi/3G/LTE, чрез P2P 
връзка. Вграден Wi-Fi. Zigbee, Z-wave комуникация за връзка 
и управление на IoT устройства (PIR, МУК, сензор за газ, 
осветление и др.).Съвместим към апартаментни системи 
MODUM . Сензорни бутони. За повърхностен монтаж. 
Свързване - 4 проводен кабел до камера и интерфон. За 
повърхностен монтаж.  
- Поддържа 2 камери, 2 монитора, 2 интерфона. Захранване 
220V. Размери 308 x 213 x 33 мм. Гаранционен срок 36 
месеца. 

595 лв На склад 
(май 2018) 

 

CMD-101BU 

 

Сграден дистрибутор Commax MODUM CMD-

101BU 
- Осъществява комуникацията в рамките на едих вход по UTP 
кабел. Към него се свързват: табла DRC-900LC или CMP-CTS, 

етажни дистрибутори CMD-404FU, CCTV - дистрибутори (CMD-

104VU), както и портиерска слушалка AP-3SG или портиерска 
станция CDS-2АG. Един сграден дистрибутор поддържа до 79 
етажни дистрибутора (316 абоната), както и връзка към 
други сградни дистрибутори. Захранване 24VDC/1А, което 
захранва до 5 дистрибутора, не в вкл. в комплекта. DIN 
монтаж. Размери 106 x 76 x 44 мм. Гаранционен срок 24 
месеца. 

150 лв На склад 

 

CMD-404FU 

 

Етажен дистрибутор Commax MODUM CMD-404FU 
- Свързва се по 8 жилен кабел UTP към сградният 
диструбутор CMD-101BU или предходен етажен дистрибутор, 
осъществaйки разпределението на сигнала от общата 
магистрала към 4 видеодомофона модели CMV-70S, CMV-43S 

и др. по UTP кабел. DIN монтаж. Допълнителен вход за 
захранване 24VDC. Размери 106 x 76 x 44 мм. Гаранционен 
срок 24 месеца. 

120 лв На склад 

 

CGW-M2I 

 

Комуникатор към Smart устройства MODUM 
Gateway COMMAX CGW-M2I 
- Свързва се към общата UTP магистрала след сградния 
дистрибутор CMD-101BU. Посредством LAN мрежата в обекта, 
осъществa комуникация, отключване и CCTV наблюдение 
чрез SMART устройства (Android, iOS) за всеки един абонат 
в или извън жилищната сграда . Захранване 14V/1,5A DC. 
Окабеляване UTP – максимално отстояние от дистрибутора - 
10м. Размери: 104×74×45 мм. Гаранционен срок 24 месеца. 

655 лв На склад 

 

CDS-2AG 

 

Портиерска клавиатура Commax CDS-2AG 
- За системи MODUM & GATE VIEW. Свързва се към сграден 
дистрибутор CMD-101BU по UTP кабел. Максимално 
разстояние 100м. Портиерът може да набира всички абонати 
с цифрова клавиатура, да говори с посетител пред вратата, 
както и да отключи. Захранване 12V/1A DC, включено в 
комплекта. Размери 230x200x 35 мм. Гаранционен срок 24 
месеца. 

370 лв На склад 

 

Едноабонатни и многоабонатни IP IoT видеодомофонни системи  Commax MODUM 

IP видеодомофонните системи са нова разработка на Commax, която съчетава 
модерните IP технологии за наблюдение и системите за домашна 
автоматизация в едно цяло. Тези системи са подходящи за инсталация, както 
в еднофамилни къщи, така и в големи жилищни комплекси. Устройствата се 
свързват в общ LAN и се захранват по POE. Те поддържат VoIP свързаност за 
гласова комуникация между абонатите. Wi-Fi, Zigbee и Zwave, ONVIF 
съвместими. Разговор и управление през Smart устройства (Android, iOS). 
Опции: IoT съвместимост, връзка  с портиерска(операторска) стания. 
Препоръчителни са - управляващ  IP gateway сървър за комуникация до 
600 абоната или комплексен сървър при над 600 абоната. 
 

 

http://commax.com/eng/index.php?cate1=112&cate2=155&pn=1&nnum=1727
http://commax.com/eng/index.php?cate1=112&cate2=155&pn=1&nnum=1727
http://commax.com/eng/index.php?cate1=112&cate2=56&cate3=69&pn=1&nnum=542
http://commax.com/eng/index.php?cate1=112&cate2=56&cate3=69&pn=1&nnum=542


        

 

  

CIOT-D20M 

 

 

IP камера за видеодомофон Commax CIOT-D20M  
- 2MP камера. Ъгъл на видимост по хоризонтала: 
130°.H.264/H.265/ONVIF. Детекция при движение. Свързване 
към видеодомофон – посредством мрежови POE суич. 

Подсветка с бели светодиоди ( 0,1 lux до 300 мм). За 
повърхностен монтаж. Метален преден панел, сребрист 
корпус. Релеен изход за управление на заключващ 
механизъм. Съвместима с всички CIOT видеодомофони. 

Максимална дистанция до суич 100м. Захранване POE/12V. 

Размери: 112 x 146 x 44 мм. Гаранционен срок 36 мес.  

195 лв На склад 

 

CIOT-L2TM 

 

 

IP камера за видеодомофон Commax CIOT-L2TM 
- 2MP камера. Ъгъл на видимост по хоризонтала: 120°. 
H.264/H.265/ONVIF. OS Android 6.0. Свързване към 
видеодомофон – посредством мрежови POE суич. Подсветка с 
бели светодиоди ( 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с 
включена конзолна кутия в комплекта. Вандалоустойчив 
метален сребрист корпус. Релеен изход за управление на 
заключващ механизъм. Вграден OLED дисплей. Възможност 
за търсене по име. 2 бутона за директен избор и цифрoва 
клавиатура за цифрово избиране. Интегриран RFID 13,56 MHz 
безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 
карти/ чипа на апартамент. Съвместима с всички CIOT 

видеодомофони. Максимална дистанция до суич 100м. 
Захранване POE/12V. Опция: Директна връзка с портиерскa 
(операторскa) клавиатурa. Размери: 130 x 315 x 33 мм. 
Гаранционен срок 36 мес. 

785 лв На склад 

 

CIOT-L8TM 

 

 

IP камера за видеодомофон Commax CIOT-L8TM 
- 2MP камера. Ъгъл на видимост по хоризонтала: 120°. 
H.264/H.265/ONVIF. OS Android 6.0. Свързване към 
видеодомофон – посредством мрежови POE суич. Подсветка с 
бели светодиоди ( 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с 
включена конзолна кутия в комплекта. Вандалоустойчив 
метален сребрист корпус. Релеен изход за управление на 
заключващ механизъм. Вграден OLED дисплей. Възможност 
за търсене по име. 8 бутона за директен избор и цифрoва 
клавиатура за цифрово избиране. Интегриран RFID 13,56 MHz 
безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 
карти/ чипа на апартамент. Съвместима с всички CIOT 

видеодомофони. Максимална дистанция до суич 100м. 
Захранване POE/12V. Опция: Директна връзка с портиерскa 
(операторскa) клавиатурa. Размери: 130 x 315 x 33 мм. 
Гаранционен срок 36 мес. 

820 лв На склад 

 

CIOT-L10M 

 

 

IP камера за видеодомофон Commax CIOT-L10M 
- 2MP камера. Ъгъл на видимост по хоризонтала: 120°. 
H.264/H.265/ONVIF. OS Android 6.0. Свързване към 
видеодомофон – посредством мрежови POE суич. Подсветка с 
бели светодиоди ( 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с 
включена конзолна кутия в комплекта. Вандалоустойчив 
метален сребрист корпус. Релеен изход за управление на 
заключващ механизъм. 10 бутона за директен избор. 
Интегриран RFID 13,56 MHz безжичен четец за безконтактен 
достъп с назначение на до 3 карти/ чипа на апартамент. 
Съвместима с всички CIOT видеодомофони. Максимална 
дистанция до суич 100м. Захранване POE/12V. Опция: 
Директна връзка с портиерскa (операторскa) клавиатурa. 
Размери: 130 x 315 x 33 мм. Гаранционен срок 36 мес. 

715 лв Поръчка 

 

CIOT-24XM 

 

 

IP камера за видеодомофон Commax CIOT-24XM 
- Разширител с 24 бутона за индивидуално избиране. 
Съвместим с CIOT-Lxx камери. Размери: 130 x 315 x 33 мм. 
Гаранционен срок 36 мес. 

276 лв Поръчка 

 

CIOT-L7FM 

 

 

IP камера за видеодомофон Commax CIOT-L7FM 
- 2MP камера. Ъгъл на видимост по хоризонтала: 120°. 
H.264/H.265/ONVIF. OS Android 6.0. Свързване към 
видеодомофон – посредством мрежови POE суич. Подсветка с 
бели светодиоди ( 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с 
включена конзолна кутия в комплекта. Метален сребрист 
корпус. Релеен изход за управление на заключващ 
механизъм. Вграден 7‘ TFT LCD Touch дисплей. Възможност за 
търсене по име. Интерактивна цифрoва клавиатура за 
цифрово избиране. Интегриран RFID 13,56 MHz безжичен 
четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 карти/ 
чипа на апартамент. Съвместима с всички CIOT 

видеодомофони. Максимална дистанция до суич 100м. 
Захранване POE/12V. Опция: Директна връзка с портиерскa 
(операторскa) клавиатурa. Размери: 130 x 315 x 33 мм. 
Гаранционен срок 36 мес. 

699 лв Поръчка 

 



        

 

  

CIOT-L20M 

 

 

IP камера за видеодомофон Commax CIOT-L20M 
- 2MP камера. Ъгъл на видимост по хоризонтала: 120°. 
H.264/MPEG4/ONVIF. OS Android 4.4.2. Свързване към 
видеодомофон – посредством мрежови POE суич. Подсветка с 
бели светодиоди ( 0,1 lux до 300 мм). За вграден монтаж с 
включена конзолна кутия в комплекта. Метален сребрист 
корпус. Релеен изход за управление на заключващ 
механизъм. Вграден 7‘ TFT LCD Full HD Touch дисплей. 
Възможност за търсене по име. Интерактивна цифрoва 
клавиатура за цифрово избиране. Интегриран RFID 13,56 MHz 
безжичен четец за безконтактен достъп с назначение на до 3 
карти/ чипа на апартамент. BLE разпознаване. Съвместима с 
всички CIOT видеодомофони. Максимална дистанция до суич 
100м. Захранване POE/12V. Опция: Директна връзка с 
портиерскa (операторскa) клавиатурa. Размери: 210 x 240 x 

81 мм. Гаранционен срок 36 мес. 

1050 лв Поръчка 

 

CIOT-700M 

 

 

Цветен видеодомофонен панел с IoT 
комуникация Commax CIOT-700M 
- Цветен монитор 7” TFT Touch дисплей, резолюция 
1024X600, сребристо-син или сребристо-бял корпус, без 
слушалка. За повърхностен монтаж. H.264/H.265/ONVIF. 

Четириядрен процесор. OS Android 6.0.  Свързване към табло 
или IP камера посредством мрежови POE суич. Двупосочно 
аудио и отключване от Smart устройства (Android, iOS) по 
Wi-Fi/3G/LTE , чрез P2P. Вграден LAN 10/100 и Wi-Fi. Zigbee, 

Z-wave връзка и управление на IoT устройства PIR, МУК, 
сензор за газ, осветление и др. Съвместим към IP 

видеодомофонни табла CIOT-Lxx, CIOT-Dxx. Сензорни 
бутони. Охранителни и защитни функции. Автоматично 
разпознаване на втори монитор. Максимална дистанция до 
суич 100м. Захранване POE/5V. Вградена памет за 
снимки/клипове 8GB. Размери 244 x 180 x 23 мм. 
Гаранционен срок 36 месеца. 

405 лв На склад 

 

CIOT-1020M 

 

 

Цветен видеодомофонен панел с IoT 
комуникация Commax CIOT-1020M 
- Цветен монитор 10.2“ TFT Touch дисплей, резолюция 
1280X800, сребристо-син или сребристо-бял корпус, без 
слушалка. За повърхностен монтаж. H.264/H.265/ONVIF. 

Четириядрен процесор. OS Android 6.0.  Свързване към табло 
или IP камера посредством мрежови POE суич. Двупосочно и 
отключване от Smart устройства (Android, iOS) по Wi-
Fi/3G/LTE , чрез P2P. Вграден LAN 10/100 и Wi-Fi. Zigbee, Z-

wave връзка и управление на IoT устройства PIR, МУК, сензор 
за газ, осветление и др. Съвместим към IP видеодомофонни 
табла CIOT-Lxx, CIOT-Dxx. Сензорни бутони. Охранителни и 
защитни функции. Автоматично разпознаване на втори 
монитор. Максимална дистанция до суич 100м. Захранване 
POE/5V. Вградена памет за снимки/клипове 8GB. Размери 308 
x 213 x 33 мм. Гаранционен срок 36 месеца. 

525 лв На склад 
2018 

 

CIOT-1400M 

 

 

Цветен видеодомофонен панел с IoT 
комуникация Commax CIOT-1400M 
- Цветен монитор 14“ TFT Touch дисплей, резолюция FHD 

1920X1080, сребрист корпус, без слушалка. За повърхностен 
монтаж. H.264/H.265/ONVIF. Четириядрен процесор. OS 

Android 6.0. Свързване към табло или IP камера посредством 
мрежови POE суич. Двупосочно аудио и отключване от Smart 

устройства (Android, iOS) по Wi-Fi/3G/LTE , чрез P2P. 

Вграден LAN 10/100 и Wi-Fi. Zigbee, Z-wave връзка и 
управление на IoT устройства PIR, МУК, сензор за газ, 
осветление и др. Съвместим към IP видеодомофонни табла 

CIOT-Lxx, CIOT-Dxx. Сензорни бутони. Охранителни и 
защитни функции. Автоматично разпознаване на втори 
монитор. Максимална дистанция до суич 100м. Захранване 
POE/5V. Вградена памет за снимки/клипове 8GB. Размери 308 
x 213 x 18 мм. Гаранционен срок 36 месеца. 

- По запитване  

 

CGW-1KM 

 
 

 

Smart Home VoIP Gateway COMMAX CGW-1КМ 
- Сървър за домашна автоматизация и управление на 
устройства в IP IoT система. Препоръчителен при 
инсталиране в системи между 20 и 600 абоната. Процесор 
Dual Cortex-A7, RAM 1 GB, памет eMMC 4GB, LAN 10/100. 

Служи за конфигуриране, през уеб браузър, на  устройствата 
в системата, видеодомофони, входни табла, операторски 
станции, отчитане на достъпа  и за получаване на 
информация при нередности при възникнали алармени 
събития, VoIP настройки. Захранване POE. Размери: 
104×94×29 мм. Гаранционен срок 24 месеца. 

820 лв На склад 
 2018 

 



         

  

  

CIOT-G700M 

 

Портиерска клавиатура Commax CIOT-G700M 
- За IP IoT системи. Свързва се към LAN по UTP кабел. 
Максимално разстояние 100м. Портиерът може да набира 
всички абонати с цифрова клавиатура, да говори с посетител 
пред вратата, както и да отключи. Захранване 14V/1A DC. 

Вградена камера 1MP, ъгъл на видимост по хоризонтала: 90°. 
H.264/MPEG4/ONVIF. OS Android 4.4.2. Вграден 7‘ TFT LCD Full 

HD Touch дисплей. Възможност за търсене по име. Цифрoва 
клавиатура за избиране. CCTV мониторинг.  Размери: 252 x 

247 x 81 мм. Гаранционен срок 36 мес. 

910 лв Поръчка 

 

CIOT-H4L2 

 

 

Суич Commax CIOT-H4L2 
- 4 портов 10/100 POE switch IEEE 802.3 af/at + 1 uplink 

Максимална дистанция до видеодомофон, камера или друг 
суич - 100м. Захранване 48V/DC. Гаранционен срок 24 

месеца. 

95 лв На склад 

 

CIOT-H8L2 

 

 

Суич Commax CIOT-H8L2 
- 8 портов 10/100 POE switch IEEE 802.3 af/at + 1 uplink 

Максимална дистанция до видеодомофон, камера или друг 
суич - 100м. Захранване 48V/DC. Гаранционен срок 24 

месеца. 

135 лв На склад 

 

CIS-PM01 

IoT безжичен PIR сензор CIS-PM01 
Дистанция на отчитане – до 5 м. Ъгъл 120°. 2.4GHz, IEEE 

802.15.4, Zigbee HA 1.2. Работи с батерия CR123A  до 1 
година при 50 отчитания на ден. 

- 

По запитване 

 

CIS-MD01 
IoT безжичен МУК CIS-MD01 
2.4GHz, IEEE 802.15.4, Zigbee HA 1.2. Работи с батерия 
CR2032  до 2 години при 50 отчитания на ден. 

- 

SMART SWITCH 
IoT безжичен SMART SWITCH 
2.4GHz, IEEE 802.15.4, Zigbee HA 1.2. Управление до 3-порта 
-  500W на порт. Консумация 0.5W. Размери 90 x 90 x 11 мм. 

- 

Интеркомни системи COMMAX 

 

CM-800 

 

 

Интеркомна станция Commax CM-800 
- Подчинена станция; 
- Работи с главна станция Commax CM-801. Двупроводно 
свързване. За повърхностен монтаж. Максимално разстояние 
300м (Ø 0.65). Не изисква захранване. Гаранционен срок 24 
месеца. 

23 лв На склад 

 

CM-801 

 

 

Интеркомна станция Commax CM-801 
- Главна станция; 
- Работи с подчинена станция Commax CM-800. Двупроводно 
свързване. За повърхностен монтаж. Максимално разстояние 
300м (Ø 0.65). Изисква отделно захранване 12VDC. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

37 лв На склад 

 

 

CM-800S 

 

 

Интеркомна станция Commax CM-800S 
- Подчинена станция; 
- Работи с главна станция Commax CM-810. Двупроводно 
свързване. За повърхностен монтаж. Максимално разстояние 
300м (Ø 0.65). Не изисква захранване. Гаранционен срок 24 
месеца. 

27 лв Поръчка 

 

CM-810 

 

 

Интеркомна станция Commax CM-810 
- Главна станция; 
- Работи с подчинена станция Commax CM-800S до 10 бр. 
Двупроводно свързване. Седем сегментен дисплей. За 
повърхностен монтаж. Максимално разстояние 300м (Ø 0.65). 

Изисква отделно захранване 12VDC. Гаранционен срок 24 
месеца. 

162 лв Поръчка 

 

Безжични интеркомни системи COMMAX 

 

WI-249LM 

 

 
 

Безжичен HD Voice интерком Commax WI-249LM 
- Работи с интерком устройства WI-249LS до 9 бр. Работна 
честота 2.4 GHz. За повърхностен монтаж. . Включено 
захранване. Максимално разстояние 150 м при пряка 
видимост ( до 50м при непряка видимост). 
Размери:99X215X41 мм. Гаранционен срок 24 месеца. 

170 лв На склад 

 

WI-249LS 

 

 

Безжичен HD Voice интерком Commax WI-249LS 
- Работи с интерком устройство WI-249LM. Работна честота 
2.4 GHz. За монтаж на стена или бюро. Включено захранване 
5VDC. Максимално разстояние 150 м при пряка видимост ( до 
50м при непряка видимост). Размери:99X215X41 мм. 
Гаранционен срок 24 месеца. 

165 лв На склад 

 
 

  

http://commax.com/eng/index.php?cate1=112&cate2=58&cate3=73&pn=1&nnum=605
http://commax.com/eng/index.php?cate1=112&cate2=58&cate3=73&pn=1&nnum=605
http://commax.com/eng/index.php?cate1=112&cate2=58&cate3=73&pn=1&nnum=605
http://commax.com/eng/index.php?cate1=112&cate2=58&cate3=73&pn=1&nnum=605

