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Công Ty Việt Nhân Trân Trọng gửi đến Qúy Khách thiết bị COMMAX (Hàn Quốc),được
chúng tôi cung cấp tại Việt Nam.

THIẾT BỊ CHUÔNG CỬA HÌNH-LIÊN LẠC NỘI BỘ COMMAX 2019

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG DIỂN GIẢI ĐƠN VỊ GIÁ

Thiết bị COMMAX: Nhà lẻ - Biệt Thự - Văn phòng - Chung cư…

MÀN HÌNH CHUÔNG CỬA

1 CDV-35A

Màn hình màu LCD 3,5 inch, đàm thoại bằng tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng, mở cửa khóa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 60m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái
Commax
Korea

2 CDV-43N

Màn hình màu LCD 4,3 inch, đàm thoại không tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng, kết hợp với khóa điện từ để mở

cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Commax
Korea

3 CDV-43Q

Màn hình màu LCD 4,3 inch, đàm thoại không tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng, kết hợp với khóa điện từ để mở

cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái
Commax
Korea

4 CDV-43M

Màn hình màu LCD 4,3 inch, đàm thoại không tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng, kết hợp với khóa điện từ để mở

cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái Commax
Korea



5 CDV-43MH

Màn hình màu LCD 4,3 inch, đàm thoại bằng tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng, mở cửa khóa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 60m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái Commax
Korea

6 CDV-70MH

Màn hình màu LCD 7 inch, đàm thoại không tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng, kết hợp với khóa điện từ để mở

cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m

Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái Commax
Korea

7 CDV-70A

Màn hình màu LCD 7 inch, đàm thoại không tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng, kết hợp với khóa điện từ để mở

cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái
Commax
Korea

8 CDV-70P

Màn hình màu LCD 7 inch, đàm thoại không tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng, kết hợp với khóa điện từ để mở

cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
K ết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái Commax
Korea

9 CDV-70U

Màn hình màu LCD 7 inch, đàm thoại không tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng, kết hợp với khóa điện từ để mở

cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái Commax
Korea

10 CDV-70MX

Màn hình màu LCD 7 inch, đàm thoại bằng tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng,thiết kế mặt kính gương bóng
Kết hợp với khóa điện từ để mở cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái
Commax
Korea



11 CDV-70K

Màn hình màu LCD 4,3 inch,đàm thoại bằng tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng, kết hợp với khóa điện từ để mở

cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái
Commax
Korea

12 CMV-70MX

Màn hình màu LCD 7 inch, đàm thoại không tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Màn hình cảm ứng, hệ điều hành android OS đa ngôn

ngữ
kết hợp với khóa điện từ để mở cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối WIFI nhận cuộc gọi và đàm thoại thấy hình từ

xa qua diện thoai thông minh
Kết nối và điều khiển không dây với hệ thống nhà

thông minh
Hổ trợ mở rộng bộ nhớ bằng thẻ nhớ lên đến 16GB
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái Commax
Korea

13 CDV-704M

Màn hình màu LCD 7 inch, đàm thoại không tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Màn hình cảm ứng,độ phân giải chuẩn HD
kết hợp với khóa điện từ để mở cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối mở rộng lên đến 4 màn hình, các màn hình có

thể liên lạc được với nhau
Lưu hình ảnh hoặc Video của khách, hổ trợ 10 ngôn

ngữ
Hổ trợ mở rộng bộ nhớ bằng thẻ nhớ lên đến 16GB
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái Commax
Korea

14 CDV-70H

Màn hình màu LCD 7 inch, đàm thoại không tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng, kết hợp với khóa điện từ để mở

cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái Commax
Korea

15
CDV-70N

Màn hình màu LCD 7 inch, đàm thoại có tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng, kết hợp với khóa điện từ để mở

cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái

Commax
Korea



16 CDV-71AM

Màn hình màu LCD 7 inch, đàm thoại không tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Phím bấm cảm ứng, kết hợp với khóa điện từ để mở

cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái Commax
Korea

17
CDV-70UX

Màn hình màu LCD 7 inch, đàm thoại không tay nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Màn hình cảm ứng, hệ điều hành android OS đa ngôn

ngữ
kết hợp với khóa điện từ để mở cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối WIFI nhận cuộc gọi và đàm thoại thấy hình từ

xa qua diện thoai thông minh
Hổ trợ mở rộng bộ nhớ bằng thẻ nhớ lên đến 32GB,lưu

hình ảnh hoặc video của khách
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái Commax
Korea

18 CDV-
1020AE

Màn hình màu LCD 10.1 inch, đàm tho ạ i không tay
nghe
Công nghệ đèn LED Chiếu hậu cho hình ảnh đẹp và

sắc nét
Màn hình cảm ứng
Lưu 128 hình ảnh tỉnh (khi khách nhấn chuông hình

ảnh sẽ tự động lưu lại)
Kết hợp với khóa điện từ để mở cửa cổng
Âm thanh to,rỏ trung thực có thể điều chỉnh âm lượng
Kết nối 2 camera gọi cửa ở 2 cổng khác nhau
Kết nối quan sát trực tiếp 2 camera CCTV analog
Kết nối mở rộng thêm tay nghe phụ ( DP-4VHP)
Kết nối 4 dây từ camera cửa đến màn hình 50m
Nguồn cấp: 110-220VAC

Cái Commax
Korea

19 DP-4VHP

Tay nghe mở rộng cho màn hình.Khi nhấn
Camera cửa, tay nghe phụ DP-4VHP đổ

chuông,nhất máy liên lạc với người bênh ngoài.
Cái Commax

Korea

CAMERA CHUÔNG CỬA

1 DRC-40K

Camera chuông cửa màu
Cảm biến CMOS cho hình ảnh đẹp
Vỏ nhôm đúc chống va đập
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC từ màn hình
Kích thước mm 96 x 155 x 32

Cái
Commax
Korea



2 DRC-
40KHD

Camera chuông cửa màu
Cảm biến CMOS cho hình ảnh đẹp
3 phương thức mở cửa từ màn hình,thẻ RF Card,và

password
Kết nối cùng lúc 2 khóa cửa
Camera tích hợp chức năng phát hiện chuyển động
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC 1A
Kích thước mm 134 x 200 x 33.7

Cái Commax
Korea

3
DRC-4U

Camera chuông cửa màu
Cảm biến CMOS cho hình ảnh đẹp
Vỏ làm bằng nhựa cao cấp, thiết kế mỏng đẹp sang

trọng
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC từ màn hình chính
Kích thước( mm) 140 x 152 x 44

Cái Commax
Korea

4
DRC-41UN

Camera chuông cửa màu
Cảm biến CMOS cho hình ảnh đẹp
Vỏ làm bằng nhựa cao cấp, thiết kế mỏng đẹp sang

trọng
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC từ màn hình chính
Kích thước( mm) 130 x 182 x 10(39)

Cái Commax
Korea

5 DRC-4M

Camera chuông cửa màu
Cảm biến CMOS cho hình ảnh đẹp
Vỏ làm bằng nhựa cao cấp, thiết kế mỏng đẹp sang

trọng
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC từ màn hình chính
Kích thước( mm) 113 x 146 x 44)

Cái Commax
Korea

6
DRC-41M

Camera chuông cửa màu
Cảm biến CMOS cho hình ảnh đẹp,góc camera rộng

140 độ
Vỏ làm bằng nhựa cao cấp, thiết kế mỏng đẹp sang

trọng
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC từ màn hình chính
Kích thước( mm) 110 x 145 x 28

Cái Commax
Korea

7 DRC-4L

.Camera chuông cửa màu
Cảm biến CMOS cho hình ảnh đẹp
Vỏ làm bằng nhựa cao cấp, thiết kế mỏng đẹp sang

trọng
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC từ màn hình chính
Kích thước( mm) 96 x 155 x 32)

Cái Commax
Korea



8 DRC-4CH

.Camera chuông cửa màu
Cảm biến CCD cho hình ảnh đẹp,sắc nét
Vỏ làm bằng nhôm đúc nguyên khối chống va đập, thiết

kế đẹp sang trọng
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC từ màn hình chính
Kích thước( mm)

Cái Commax
Korea

9 DRC-4FC

.Camera chuông cửa màu
Cảm biến CMOS cho hình ảnh đẹp,sắc nét
Vỏ làm bằng nhôm đúc chống va đập, thiết kế đẹp

sang trọng
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC từ màn hình chính
Kích thước( mm) 119 x 178 x 23(45)

Cái Commax
Korea

10
DRC-

4CGN2

.Camera chuông cửa màu
Cảm biến CCD cho hình ảnh đẹp,sắc nét
Thiết kế camera lổ kim ẩn bên trong,sử dụng ngoài trời
Vỏ làm bằng nhôm đúc chống va đập, thiết kế đẹp

sang trọng
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC từ màn hình chính
Kích thước( mm) 87 x 120 x 20

.

Cái

Commax
Korea

11 DRC-40DK

Camera chuông cửa màu
Cảm biến CMOS cho hình ảnh đẹp sắc nét
3 phương thức mở cửa từ màn hình,thẻ RF Card,và

password
Kết nối cùng lúc 2 khóa cửa
Camera tích hợp chức năng phát hiện chuyển động
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC 1A
Kích thước( mm) 134 x 200 x 33.7

Cái Commax
Korea

12

DRC-
4CPNK

Camera chuông cửa màu
Cảm biến CCD cho hình ảnh đẹp,sắc nét
Thiết kế camera lổ kim ẩn bên trong,sử dụng ngoài trời
Vỏ làm bằng nhôm đúc chống va đập, thiết kế đẹp

sang trọng,tích hợp bàn phím 6 số
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC từ màn hình chính
Kích thước( mm) 58,7 x 164 x 42

Cái
Commax
Korea



13 DRC-
4CPN3

.Camera chuông cửa màu
xCảm biến CCD cho hình ảnh đẹp,sắc nét
xThiết kế camera lổ kim ẩn bên trong,sử dụng ngoài trời
Vỏ làm bằng nhôm đúc chống va đập, thiết kế đẹp

sang trọng,tích hợp bàn phím 6 số
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC từ màn hình chính
Kích thước( mm) 58,7 x 164 x 42

Cái Commax
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14
DRC-7UC

Camera chuông cửa màu
Cảm biến CMOS cho hình ảnh đẹp,sắc nét
Vỏ làm bằng nhôm đúc chống va đập, thiết kế đẹp

sang trọng
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Kết nối tối đa 7 màn hình
Thiết kế khu vực ghi chú tên chủ nhà cho từng nút gọi
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC 1A
Kích thước( mm) 96 x 155 x 32

Cái Commax
Korea

15 DRC-
8ML/RF1

Camera chuông cửa màu
Cảm biến CMOS cho hình ảnh đẹp,sắc nét
Vỏ làm bằng nhôm đúc chống va đập, thiết kế đẹp

sang trọng
Có thể kết nối với tất cả Model màn hình màu commax
Kết nối tối đa 8 màn hình
Thiết kế khu vực ghi chú tên chủ nhà cho từng nút gọi
Tích hợp đầu đọc thẻ RFID,dùng thẻ từ để mở cửa
Có cảm biến tự động bật đèn Led chiếu sáng khi rời tối
Có điều chỉnh âm lượng thoại
Điều chỉnh được góc nghiên camera
Sử dung nguồn cấp 12V DC 1A
Kích thước( mm) 130 x 315 x 50

Cái Commax
Korea

THIẾT BỊ LIÊN LẠC NỘI BỘ

1
TP-1L

Điện thoại liên lạc nội bộ
Thiết kế kiểu dáng đẹp có tay nghe
Đàm thoại liên lạc 2 chiều.
Âm thanh to, rõ ràng trung thực.
Chức năng liên kết nhiều máy cùng lúc.
Kết nối dây 2C x 0.5mm, khoảng cách xa từ 1000-

2000m
Nguồn điện: Dùng 4 Pin AA 1.5V hoặc nguồn 6VDC.
Kích thước: 114 x 220 x 66mm

Cái Commax
China

2 WI-4C

Điện thoại liên lạc nội bộ không dây Wireless
Intercom.Commax
Đàm thoại bằng cách: Nhấn nói/Nhả nghe.
Kết nối không dây được 04 máy với nhau.
Khoảng cách không dây đến khoảng 100 mét.
Điều chỉnh âm lượng được.
Sử dụng nguồn điện 220VAC.
Kích thước: 184X138X44mm.

Cái Commax
China



3 TP-12RC

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe (Máy đồng cấp)
Các máy đồng cấp liên lạc được với nhau không phân

biệt máy chủ máy con
Kết nối mở rộng tối đa lên đến 12 máy
Các chức năng thông báo tất cả các máy
Âm thanh rỏ ràng trung thực, có thể điều chỉnh được

âm lượng
Kết nố mở rộng thêm chuông gọi cửa tiếng(DR-DW2N)
Kết nối 4 dây, khoảng cách 500m
Nguồn cấp DC 12V
Kích thước (mm) 116(W)x208(H)x43(65)(D)

Cái Commax
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4 TP-12RM

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe (Máy chủ)
Máy chủ TP-12RM kết nối liên lạc với máy con TP-S
Liên lạc 2 chiều, một máy chủ kết nối liên lạc lên đến

12 máy con
Dể dàng nhận biết cuộc gọi đến hoặc bảng led hiển thị

trên máy chủ
Âm thanh rỏ ràng trung thực, có thể điều chỉnh được

âm lượng
Kết nố mở rộng thêm chuông gọi cửa tiếng(DR-DW2N)
Kết nối 2 dây, khoảng cách từ máy chủ đến máy con

1000m
Nguồn cấp DC 24V
Kích thước (mm) 116(W)x208(H)x43(65)(D)

Cái Commax
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5 TP-S

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe (Máy con)
Đàm thoại 2 chiều với máy chủ TP-12RM
Máy con kết nối với máy chủ TP-12RM
Nguồn cấp DC 24V từ máy chủ
Kích thước (mm) 72(W)x215(H)x38(D)

Cái Commax
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6
CM-810M

Điện thoại liên lạc nội bộ có tay nghe (Máy đồng cấp)
Các máy đồng cấp liên lạc được với nhau không phân

biệt máy chủ máy con
Kết nối mở rộng tối đa lên đến 10 máy
Hoạt động theo cơ chế nhấn nói nhả nghe
Âm thanh rỏ ràng trung thực, có thể điều chỉnh được

âm lượng
Kết nối 3+1 dây( cho mổi máy) khoảng cách 300m
Nguồn cấp DC 12V, 25nmA
Kích thước (mm) 183(W)x169(H)x41(D)

Cái Commax
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7
CM-810

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe (Máy chủ)
Máy chủ CM-810 kết nối liên lạc với máy con CM-800S
Một máy chủ kết nối liên lạc lên đến 10 máy con
Dể dàng thực hiện cuộc gọi bằng cách nhấn địa chỉ cần

gọi trên máy chủ
Âm thanh rỏ ràng trung thực, có thể điều chỉnh được

âm lượng
Kết nối 2 dây, khoảng cách từ máy chủ đến máy con

300m
Nguồn cấp DC 12V 250mA
Kích thước (mm) 183(W)x169(H)x41(D)

Cái Commax
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8 CM-800S

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe (Máy con)
Đàm thoại 2 chiều với máy chủ CM--810
Máy con kết nối với máy chủ TP-12RM
Nguồn cấp DC 24V từ máy chủ CM-810
Kích thước (mm) 83(W)x169(H)x41(D)

Cái Commax
China



9 PI-10LN

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe (Nhấn nói,
nhả nghe).
PI-10LN là máy chủ, kết nối tối đa với 30 máy con CM-

800L.
Liên lạc được với các máy theo địa chỉ cài đặt.
Chức năng gọi tất cả các máy con cùng lúc.
Volume điều chỉnh âm lượng.
Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi, khoảng cách

2.000m.
Nguồn điện: 110-220VAC

Cái Commax
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10 PI-20LN

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe (Nhấn nói,
nhả nghe).
PI-20LN là máy chủ, kết nối tối đa với 30 máy con CM-

800L.
Liên lạc được với các máy theo địa chỉ cài đặt.

Chức năng gọi tất cả các máy con cùng lúc.
Volume điều chỉnh âm lượng.
Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi, khoảng cách

2.000m.
Nguồn điện: 110-220VAC

Cái Commax
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11 PI-30LN

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe (Nhấn nói,
nhả nghe).
PI-30LN là máy chủ, kết nối tối đa với 30 máy con CM-

800L.
Liên lạc được với các máy theo địa chỉ cài đặt.
Chức năng gọi tất cả các máy con cùng lúc.
Volume điều chỉnh âm lượng.
Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi, khoảng cách

2.000m.
Nguồn điện: 110-220VAC

Cái Commax
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12 CM-800L

Điện thoại liên lạc nội bộ không tay nghe (Nhấn nói,
nhả nghe).
CM-800L là máy con, kết nối với các máy chủ: PI-

20LN, PI-30LN, PI-40LN, PI-50LN.
Liên lạc được với các máy theo địa chỉ cài đặt.
Chức năng gọi tất cả các máy con cùng lúc.
Volume điều chỉnh âm lượng.
Kết nối bằng cáp điện thoại 01 đôi, khoảng cách

2.000m.
Nguồn điện: 110-220VAC.

Cái Commax
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13
DP-2S/

DR-201D

Điện thoại liên lạc nội bộ gọi cửa có tay nghe
Máy tay nghe DP-2S đặt trong nhà, chuông gọi cửa

DR-201D đặt bên ngoài
Kết nối mở khóa cửa cổng
Hoạt động theo cơ chế nhấn nói nhả nghe
Âm thanh rỏ ràng trung thực, có
Kết nối dây khoảng cách 100m
Nguồn cấp 220V
Kích thước (mm)

Cái Commax
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14 DP-2S/
DR-2GN

Điện thoại liên lạc nội bộ gọi cửa có tay nghe
Máy tay nghe DP-2S đặt trong nhà, chuông gọi cửa

DR-2GN đặt bên ngoài
Kết nối mở khóa cửa cổng
Hoạt động theo cơ chế nhấn nói nhả nghe
Âm thanh rỏ ràng trung thực, có
Kết nối dây khoảng cách 100m
Nguồn cấp 220V
Kích thước (mm)

Cái Commax
China



Điều kiện thương mại:
- Thiết bị được bảo hành 12 tháng.

Thời gian giao hàng:trong ngày tại Tp.Hồ Chí Minh (hàng có tại kho)
Thời gian đặt hàng thiết bị cho dự án 60 ngày

- Hàng nhập chính hảng,hoá đơn,chứng từ đầy đủ.
Tham khảo,tìm hiểu thêm thiết bị ở website www.commax.vn

Công Ty TNHH TM DV Truyền Hình Việt Nhân

ĐC : 2C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Q.1,TP. Hồ Chí Minh
ĐT : ( 028 ) 3822 1932 Liên hệ: 0938736579 Bích Phương
Fax: ( 028 ) 3910 4112 0928387968 Hoàng Nhân
Email: phuong@commax.vn – sales@commax.vn ( Kinh doanh thiết bị Commax.)
Http:// www.commax.vn

Commax Viet Nam
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