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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, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a

• 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 192 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 I/O MINI)

• możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku otwierania

• obsługa elektrozaczepów różnego typu

• możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego, 
  sygnalizującego dzwonienie (wymagany opcjonalny moduł CDN-U)

• możliwość tworzenia rozbudowanych systemów wielowejściowych master / slave

• kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach PV, P

• 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. podświetlane przyciski klawiatury zgodne 
   z językiem Braille’a, akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu)

• akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie)

• funkcja korytarzowa – automatyczne otwieranie drzwi ułatwiające dotarcie 
  do domu w systemach wielowejściowych

• obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu

• szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień

• programowanie wybranych ustawień z poziomu panelu (menu serwisowe)

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

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



FAMILIO wideo

• kolorowa kamera
  o wysokiej rozdzielczości

• możliwość dowolnej regulacji kierunku 
  obserwacji kamery wraz z nocnym 
  podświetleniem LED w podczerwieni

• doskonały obraz w dzień i w nocy

• płaski panel o grubości 2 mm 
   wykonany ze szczotkowanej 
   stali nierdzewnej

• podświetlane przyciski
   klawiatury

• możliwość otwierania drzwi 
  i bramy kodem lub za pomocą 
  breloków zbliżeniowych

• podświetlane pola opisowe

• wbudowany czytnik zbliżeniowy 
   kontroli dostępu

• szerokie możliwości indywidualnej 
   konfiguracji ustawień

• wąska wersja natynkowa 
  dla paneli audio: 
  szerokość tylko 70 mm 

• zakres obsługi aż do 150 lokali 
  (dla paneli z zamkiem szyfrowym)

• kompatybilne z urządzeniami 
  serii INSPIRO oraz CDNP
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 FAM-PV-2NPZSACC
 

zamek szyfrowy
2 pola opisowe  
z przyciskami dzwonienia
czytnik breloków 
zbliżeniowych

 FAM-PV-1NPZSACC

• zamek szyfrowy
• 1 pole opisowe 

z przyciskiem dzwonienia
• czytnik breloków 

zbliżeniowych

FAM-PV-ZSACC 

• zamek szyfrowy
• 1 pole opisowe
• czytnik breloków 

zbliżeniowych 

 FAM-PV-6NPACC

• 6 pól opisowych 
z przyciskami dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych 

PV PV PV PV

 FAM-PV-4NPACC

4 pola opisowe  
z przyciskami dzwonienia 
czytnik breloków 
zbliżeniowych 

 

 

 

PV

 FAM-PV-2NPACC

• 2 pola opisowe 
z przyciskami dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

 FAM-PV-1NPACC

• 1 pole opisowe  
z przyciskiem dzwonienia

• czytnik breloków 
zbliżeniowych

PV PV

wideo

Urządzenia z grupy Familio PV
można montować podtynkowo i natynkowo. 

Do montażu natynkowego użyj dodatkowej 
puszki PNT2-FAM-PRO/PV
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FAM-P-2NPZSACC 

•
 

zamek szyfrowy
•
 

2 pola opisowe
 z przyciskami

 dzwonienia
•
 

 FAM-P-6NPACC

•  
z przyciskami  
dzwonienia

• 

FAM-P-1NPZSACC 

•
 

zamek szyfrowy
•
 

1 pole opisowe
 z przyciskiem

 dzwonienia
•
 

FAM-P-4NPACC

• 4 pola opisowe
z przyciskami
dzwonienia

• 

FAM-P-ZSACC 

• zamek szyfrowy
• 1 pole opisowe
• 

P P

FAM-P-2NPACC

• 2 pola opisowe 
z przyciskami  
dzwonienia 

• 

 FAM-P-1NPACC

• 1 pole opisowe 
z przyciskiem  
dzwonienia

• 

wideo audio

Urządzenia z grupy Familio PV
można montować podtynkowo i natynkowo. 

Do montażu natynkowego użyj dodatkowej 
puszki PNT2-FAM-PRO/PV

Urządzenia z grupy Familio P
można montować podtynkowo i natynkowo. 

Do montażu natynkowego użyj 
specjalnej puszki PNT2-FAM-P



Do paneli FAMILIO możesz dobrać 
odbiorniki w wersji audio i wideo 
Poznaj ich funkcje i wybierz model idealnie pasujący do Twoich potrzeb.

odbiorniki wideo

PV

WIDEOMONITORY GŁOŚNOMÓWIĄCE
W ofercie posiadamy 2 modele wideomonitorów głośnomówiących: MP800 3,5” z 3,5-calowym wyświetlaczem 
oraz INS-MP7 WH/BK z 7-calowym wyświetlaczem. 

NASZE WIDEOMONITORY GŁOŚNOMÓWIĄCE TO PRZEDE WSZYSTKIM:
• kolorowy, wyrazisty obraz wysokiej jakości

• płaski front z dotykowymi i podświetlanymi ikonami 

• optyczna sygnalizacja dzwonienia i wyciszenia dzwonka

• łatwa regulacja parametrów obrazu

• 7-stopniowa regulacja głośności (zarówno dzwonka, jak i rozmowy)

• możliwość wywołania podglądu obrazu w każdym momencie

• możliwość sterowania urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, 

  roletami lub inną automatyką domową

• funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)

• funkcja autootwierania, tzn. po wykryciu dzwonienia nastąpi samoczynne otwieranie drzwi

• możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem

MP800 3,5”

Model INS-MP7 ponadto posiada:  
• szklany front

• wyświetlacz 7-calowy 

• dwie wersje kolorystyczne: białą (INS-MP7 WH) i czarną (INS-MP7 BK)

• możliwość podłączenia dodatkowej kamery zewnętrznej

• automatyczne załączenie podglądu z drugiej kamery 
   w momencie wywołania funkcji Ring

INS-MP7 WH

WIDEODOMOFON SŁUCHAWKOWY
Model INS-MPR 4” – najważniejsze funkcje:
• 4-calowy wyświetlacz z regulacją parametrów obrazu

• kolorowy, wyrazisty obraz wysokiej jakości

• magnetyczne odkładanie słuchawki

• 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia

• możliwość wywołania podglądu obrazu w każdym momencie

• możliwość sterowania urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, 

   roletami lub inną automatyką domową

• możliwość podłączenia dodatkowej kamery zewnętrznej

• funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)

• automatyczne załączenie podglądu z drugiej kamery w momencie wywołania funkcji Ring

• możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem

INS-MPR 4”

PV

PV



odbiorniki audio

P

ODBIORNIKI GŁOŚNOMÓWIĄCE
Model UP800 oraz UP800V 

• płaski front z dotykowymi i podświetlanymi ikonami 

• optyczna sygnalizacja dzwonienia i wyciszenia dzwonka

• 7-stopniowa regulacja głośności (zarówno dzwonka, jak i rozmowy)

• funkcja autootwierania, tzn. po wykryciu dzwonienia nastąpi samoczynne otwieranie drzwi

• sterowanie urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową 

• funkcja dzwonka do drzwi (tzw. funkcja Ring)

• możliwość pracy kilku odbiorników pod jednym adresem

• możliwość zmiany unifonu UP800V w wideomonitor MP800 3,5” po zamontowaniu dedykowanego kolorowego wyświetlacza UP800 LCD 3,5" 

Model INS-MP7 ponadto posiada:  
• szklany front

• wyświetlacz 7-calowy 

• dwie wersje kolorystyczne: białą (INS-MP7 WH) i czarną (INS-MP7 BK)

• możliwość podłączenia dodatkowej kamery zewnętrznej

• automatyczne załączenie podglądu z drugiej kamery 
   w momencie wywołania funkcji Ring

ODBIORNIKI SŁUCHAWKOWE
W ofercie posiadamy 4 modele odbiorników słuchawkowych: INS-UP720BX, INS-UP720M, INS-UP720MR oraz INS-UP. 

Poznaj ich funkcje:
• magnetyczne odkładanie słuchawki

• 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia

• funkcja Hold – możliwość odłożenia słuchawki bez rozłączenia rozmowy (dotyczy wszystkich modeli z serii 720)

• 2 przyciski: otwieranie oraz funkcyjny do sterowania urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, 

  oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową (nie dotyczy modelu INS-UP720BX, który posiada tylko jeden 

  przycisk: otwieranie)

Dodatkowe funkcje 
modelu INS-UP720MR:
• funkcja dzwonka do drzwi, 
  tzw. funkcja Ring    

• optyczna sygnalizacja 
  wyciszenia dzwonka 

• możliwość pracy kilku odbiorników 
  pod jednym adresem 

 INS-UP

INS-UP720MR*
INS-UP720M*

*Modele z serii INS-UP720M, INS-UP720MR oraz INS-UP720BX mają identyczny design, wizualnie różnią się tylko liczbą przycisków funkcyjnych.

INS-UP720BX*

Łatwa zmiana 
unifonu UP800V
w wideodomofon

MP800 3,5"

 Moduł UP800 LCD 3,5”

MP800 3,5”UP800VUP800

P PV

PV P

P

PV P

P



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

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

Wymiar 
montażowy 
(podstawa)

Wymiar 
z założoną 
słuchawką

237 x 121 
x 25

81,5 x 198 
x 26,5

81,5 x 198 
x 26,5

81,5 x 122,5 
x 26,5

104 x 175 81 x 122 80 x 201 80 x 201 80 x 201 

Bezsłuchawkowy, 
głośnomówiący

Bezsłuchawkowy, 
głośnomówiący

Bezsłuchawkowy, 
głośnomówiący

Bezsłuchawkowy, 
głośnomówiący

104 x 284 
x 40

81 x 200 
x 39

80 x 201 
x 45

80 x 201 
x 45

80 x 201 
x 45

INS-MP7 MP800 UP800V UP800 INS-MPR 4” INS-UP INS-UP720MR INS-UP720M INS-UP720BX

INDEKS
PANELE PUSZKA  PUSZKI  
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FAM-P-1NPACC

FAM-P-2NPACC

FAM-P-4NPACC

FAM-P-6NPACC

Wymiary urządzeń z grupy Familio


