
Technologia PRO
w Twoim domu.

#bliżejtechnologii

Zobacz i przekonaj się!

Dowiedz się więcej i odzwiedź nas na  
comopro.aco.com.pl

Poznaj rozwiązanie idealne dla  
domów jednorodzinnych, bliźniaków,  

czy małych inwestycji mieszkaniowych.
Linia COMO PRO – produkty na lata.

Odkryj innowacyjne, wielofunkcyjne domofony, stworzone, by ułatwić 
Twoją codzienność. Dzięki możliwości aktualizacji oprogramowania 

COMO PRO, ta technologia będzie Ci służyć przez lata.



Cechy COMO PRO 
 
Linia COMO PRO zadba o Twój  
komfort i bezpieczeństwo.

Ile lokali, tyle udogodnień 
 
Tylko do paneli COMO PRO, już w standardzie, dodajemy dwa zaprogramowane breloki, w tym jeden master, który pozwala na dodawanie kolejnych 
breloków. Dodatkowe breloki możesz dokupić we własnym zakresie i samodzielnie zarządzać ich dodawaniem lub usuwaniem, w prosty i intuicyjny 
sposób, bez konieczności demontażu panela lub użycia komputera.  
 
Panele z linii COMO PRO są dostępne w wariancie audio i wideo, z różną ilością przycisków. Można je bez problemu dopasować do swoich potrzeb 
oraz liczby lokali w budynku lub na małym osiedlu.  
 
Poznaj więcej zalet naszego produktu na comopro.aco.com.pl

Możliwość pracy dwóch paneli
w systemie domofonowym
(master/slave), z możliwością
podglądu obrazu z obu kamer na
każdym monitorze (wymagany
moduł PRO-VIDEO-SW2-60 (G3).

Integracja z oprogramowaniem
PRO 3 Manager, którym obsłużysz
wszystkie produkty z serii
PRO 3G na własnym komputerze
z jednego miejsca (podłączając
się np. w skrzynce rozdzielczej
lub do dowolnego produktu).

Możliwość podłączenia
do 4 kamer zewnętrznych
za pomocą dodatkowych
modułów PRO-VIDEO-SW2-60
(G3) (przełączanie podglądu
z każdej kamery w dowolnym
monitorze).

Funkcja wewnętrznego
interkomu, umożliwiająca

komunikację domownikom,
przebywającym w osobnych

pomieszczeniach.

Opcja otwierania drzwi oraz
drugiej bramy lub aktywacji

innej funkcji w dowolnym
momencie, bez konieczności

nawiązywania połączenia.

Intuicyjny system zarządzania
brelokami zbliżeniowymi, wraz

z opcją ich dodawania lub
usuwania za pomocą breloka

master dla każdego lokalu
(po 10 do każdego przycisku).



Najważniejsze funkcje

• kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości  
(min. 600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8 mm 

• regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery ±20°  
w każdą ze stron wraz z nocnym podświetleniem LED  
w podczerwieni 

• doskonały obraz w dzień i w nocy 

• podświetlone przyciski klawiatury ze stali nierdzewnej 

• indywidualnie podświetlane przyciski wywołania 
z podświetlanymi, łatwo wymiennymi miejscami 
opisowymi 

• kontrola dostępu – wbudowany zamek szyfrowy  
oraz zbliżeniowy czytnik breloków zintegrowany  
z dolnym polem opisowym 

• obsługa do 10.240 breloków zbliżeniowych  
(dodawanie/zarządzanie brelokami zbliżeniowymi 
z poziomu komputera za pomocą opcjonalnego 
kabla CDN-USB) 

• sterowanie urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, 
szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką 
domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, 
breloka zbliżeniowego lub odbiornika (wymagany 
opcjonalny moduł - PRO I/O-60 (G3)) 

• możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku 
otwierania 

• obsługa elektrozaczepów różnego typu 

• kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami 
działającymi w systemach PRO

• możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego 
urządzenia akustycznego lub świetlnego, sygnalizującego 
dzwonienie (wymagany  
opcjonalny moduł - PRO I/O-60 (G3)) 

• odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne 

• płaski panel przedni o grubości 2 mm  
oraz podświetlane przyciski 

• intuicyjna i komfortowa obsługa 

• udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością 
(m.in. akustyczna i optyczna sygnalizacja 
funkcji panelu, podświetlane przyciski klawiatury,  
opcja języka Braille dostępna na zamówienie  
dla paneli z zamkiem szyfrowym) 

• akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi 
(podzwanianie) 

• obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca 
funkcjonalność systemu 

• szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień 

• możliwość darmowej aktualizacji oprogramowania  
w urządzeniach za pomocą kabla CDN-USB 

• programowanie wszystkich ustawień z poziomu 
komputera (za pomocą kabla CDN-USB) 

• darmowe oprogramowanie dostępne na stronie 
www.wsparcie.aco.com.pl

PRO 3 MANAGER 
 
To zintegrowane oprogramowanie, które obsługuje wszystkie nasze produkty z serii PRO 3G. Dzięki niemu, możesz zarządzać Twoim domofonem z 
jednego miejsca w domu, a aktualizacje oprogramowania w urządzenich umożliwią Ci korzystanie ze wszystkich nowych, stale dodawanych przez 
nas funkcji.

Dzięki PRO-USB 2.0 możesz:
• usuwać lub dodawać breloki zbliżeniowe
• zmienić czas otwierania drzwi
• mieć dostęp do dodatkowych ustawień 

• aktualizować oprogramowanie
• zarządzać wszystkimi funkcjami wszystkich 

urządzeń z dowolnego miejsca instalacji domofonowej

Kompletując swój zestaw domofonowy w systemie PRO nie zapomnij o PRO-USB 2.0
 
Moduł PRO-USB 2.0 to interfejs komputerowy do zarządzania ustawieniami produktów  
z serii PRO 3G. W intuicyjny i prosty sposób, pozwala na wprowadzenie zmian  
z poziomu komputera, bez konieczności demontowania urządzenia.



Urządzenia z grupy COMO PRO
można montować podtynkowo i natynkowo. 
 
Do montażu natynkowego użyj dodatkowej
puszki PNT2-FAM-PRO/PV

Przykład: wersja podtynkowa urządzenia zamontowana 
natynkowo przy użyciu puszki PNT2-FAM-PRO/PV

i

• 2 pola opisowe 
z przyciskami dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

• zamek szyfrowy

COMO-PRO-CODE-V2

• 1 pole opisowe 
z przyciskiem dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

• zamek szyfrowy

COMO-PRO-CODE-V1

• 6 pól opisowych 
z przyciskami 
dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

COMO-PRO-V6

• 4 pola opisowe 
z przyciskami 
dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

COMO-PRO-V4

• 3 pola opisowe 
z przyciskami dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

COMO-PRO-V3

• 2 pola opisowe 
z przyciskami dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

COMO-PRO-V2

• 1 pole opisowe 
z przyciskiem dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

COMO-PRO-V1

panele WIDEO

Wszystkie panele 
działają w Systemie PRO



• 3 pola opisowe 
z przyciskami dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

COMO-PRO-A3

• 2 pola opisowe 
z przyciskami dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

COMO-PRO-A2

• 1 pole opisowe 
z przyciskiem dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

COMO-PRO-A1

• zamek szyfrowy
• 2 pola opisowe 

z przyciskami dzwonienia
• czytnik breloków 

zbliżeniowych

COMO-PRO-CODE-A2

• zamek szyfrowy
• 1 pole opisowe 

z przyciskiem dzwonienia
• czytnik breloków 

zbliżeniowych

COMO-PRO-CODE-A1

• 6 pól opisowych 
z przyciskami 
dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

COMO-PRO-A6

• 4 pola opisowe 
z przyciskami 
dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

COMO-PRO-A4

Urządzenia z grupy COMO-PRO
można montować podtynkowo i natynkowo. 
 
Do montażu natynkowego użyj 
dedykowanego panelu oznaczonego  
NT (o szerokości TYLKO 70 mm)  
lub dodatkowej puszki PNT2-FAM-P  
dla paneli podtynkowych 

i

Przykład: wersja podtynkowa urządzenia zamontowana 
natynkowo przy użyciu puszki PNT2-FAM-PRO/PV

panele AUDIO

Wszystkie panele 
działają w Systemie PRO



Do paneli COMO PRO możesz dobrać odbiorniki  
w wersji audio i wideo z serii PRO. 
Poznaj ich funkcje i wybierz model idealnie pasujący do Twoich potrzeb. Zobacz ile możliwości daje Ci system PRO.

odbiorniki WIDEO

CECHY WSPÓLNE WIDEOODBIORNIKÓW 

• kolorowy, wyraźny obraz wysokiej jakości
• prosta, intuicyjna obsługa
• optyczna sygnalizacja dzwonienia i wyciszenia dzwonka
• możliwość otwierania drzwi, drugiej bramy lub innego urządzenia 

bez konieczności nawiązania połączenia
• możliwość wywołania podglądu obrazu w każdym momencie
• funkcja Autootwierania – samoczynne otwieranie drzwi po wykryciu dzwonienia
• funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)
• minimalistyczny i innowacyjny design
• możliwość podłączenia do 4 dodatkowych kamer zewnętrznych za pomocą 

dodatkowych modułów PRO-VIDEO-SW2-60 (G3)
• możliwość pracy kilku odbiorników jednocześnie

WIDEOMONITORY GŁOŚNOMÓWIĄCE – cechy dodatkowe: 

Model GLASS-PRO-7
• 7-calowy wyświetlacz
• szklany, płaski front z dotykowymi i podświetlanymi ikonami
• 8 melodyjnych dzwonków
• dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: białej lub czarnej
• funkcja interkomu (umożliwia dzwonienie do 3 odbiorników 

w ramach tego samego adresu)
• -stopniowa regulacja dzwonienia (zarówno dzwonka, jak i rozmowy) 

Model MPRO800
• 3,5-calowy wyświetlacz
• płaski front z dotykowymi i podświetlanymi ikonami
• 4 melodyjne dzwonki
• funkcja interkomu (umożliwia dzwonienie do 1 odbiornika 

w ramach tego samego adresu)
• 7-stopniowa regulacja dzwonienia (zarówno dzwonka, jak i rozmowy)

WIDEODOMOFON SŁUCHAWKOWY – cechy dodatkowe: 
 
Model MPRO 4 (G3)
• 4-calowy wyświetlacz
• magnetyczne odkładanie słuchawki
• funkcja odbierania połączeń interkomowych
• 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
• dioda sygnalizująca dzwonienie i wyciszenia dzwonka 

Więcej informacji o naszych odbiornikach znajdziesz na aco.com.pl



odbiorniki AUDIO

CECHY WSPÓLNE ODBIORNIKÓW AUDIO 

• prosta i intuicyjna obsługa
• optyczna sygnalizacja dzwonienia i wyciszenia dzwonka
• możliwość otwierania drzwi, drugiej bramy lub innego urządzenia 

bez konieczności nawiązania połączenia
• funkcja Autootwierania, czyli samoczynne otwieranie 

drzwi po wykryciu dzwonienia
• funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)
• możliwość pracy kilku odbiorników jednocześnie

ODBIORNIK SŁUCHAWKOWY – cechy dodatkowe: 

Model UPRO (G3)
• magnetyczne odkładanie słuchawki
• funkcja odbierania połączeń interkomowych
• 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
• dioda sygnalizująca dzwonienie i wyciszenia dzwonka

ODBIORNIK GŁOŚNOMÓWIĄCY – cechy dodatkowe: 

Model UPRO800
• minimalistyczny, innowacyjny design
• płaski front z dotykowymi i podświetlanymi ikonami
• 4-melodyjne dzwonki
• funkcja interkomu (umożliwia dzwonienie do 1 odbiornika 

w ramach tego samego adresu)
• 7-stopniowa regulacja głośności (zarówno dzwonka, jak i rozmowy)

Poznaj acoGO!
Korzystaj z linii COMO PRO wszędzie, gdziekolwiek jesteś.
 

Zawsze w Twojej kieszeni 
Oczekujesz od domofonu jeszcze więcej?
Chcesz mieć go zawsze przy sobie?
Dobierz do Twojego zestawu bramkę acoGO! 2.0 PRO WIFI
i odbieraj domofon w telefonie, gdziekolwiek jesteś.
Więcej informacji znajdziesz na acogo.pl



Polski producent cyfrowych systemów
domofonowych i wideodomofonowych
Aco sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 843 93 71

biuro@aco.com.pl
www.aco.com.pl
www.wsparcie.aco.com.pl

NIP : 9721258093
REGON: 362759523 miejsce na pieczątkę dla dystrybutorów

INDEKS

WYMIARY W MM (±1 mm)

PANELE PUSZKI
PODTYNKOWE

PUSZKI 
NATYNKOWE WĄSKIE

COMO-PRO-V1 286 x 90 268 x 73 x 32

COMO-PRO-V2 286 x 90 268 x 73 x 32

COMO-PRO-V3 286 x 90 268 x 73 x 32

COMO-PRO-CODE-V1 286 x 90 268 x 73 x 32

COMO-PRO-CODE-V2 286 x 90 268 x 73 x 32

COMO-PRO-V4 286 x 90 268 x 73 x 32

COMO-PRO-V6 286 x 90 268 x 73 x 32

COMO-PRO-CODE-A1 197 x 90 179 x 73 x 32

COMO-PRO-CODE-A2 174,8 x 67,8 177,1 x 70 x 36,5/25,4

COMO-PRO-CODE-A1 NT 197 x 90 179 x 73 x 32

COMO-PRO-CODE-A2 NT 174,8 x 67,8 177,1 x 70 x 36,5/25,4

COMO-PRO-A1 197 x 90 179 x 73 x 32

COMO-PRO-A1 NT 174,8 x 67,8 177,1 x 70 x 36,5/25,4

COMO-PRO-A2 197 x 90 179 x 73 x 32

COMO-PRO-A2 NT 174,8 x 67,8 177,1 x 70 x 36,5/25,4

COMO-PRO-A3 197 x 90 179 x 73 x 32

COMO-PRO-A3 NT 174,8 x 67,8 177,1 x 70 x 36,5/25,4

COMO-PRO-A4 197 x 90 179 x 73 x 32

COMO-PRO-A4 NT 174,8 x 67,8 177,1 x 70 x 36,5/25,4

COMO-PRO-A6 197 x 90 179 x 73 x 32

COMO-PRO-A6 NT 174,8 x 67,8 177,1 x 70 x 36,5/25,4

Wymiary paneli z grupy COMO

GLASS-PRO-7 MPRO800 UPRO800 MPRO 4 UPRO

Wymiar
montażowy
(podstawa)

237 x 121 x 25 81,5 x 198 x 26,5 81,5 x 122,5 x 26,5 104 x 175 81 x 122

Wymiar
z założoną
słuchawką

Bezsłuchawkowy,
głośnomówiący

Bezsłuchawkowy,
głośnomówiący

Bezsłuchawkowy,
głośnomówiący 104 x 284 x 40 81 x 200 x 39

Wymiary odbiorników w mm (szer. x wys. x gł.)
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