Kaputábla
FAMILIO

Fő funkciók
• Nagy felbontású kamera (min. 600 sor) 2.8 mm széles látószögű optikával
• állítható kamera ±20° minden irányban és éjszakai infra LED világítás
• tökéletes kép napközben és éjszaka is
• háttérvilágítással ellátott rozsdamentes acél gombok, opcionálisan Braille szimbólumokkal
• egyedi háttérvilágítással ellátott hívógomb, könnyen cserélhető feliratozás
• beléptetés kódzárral és beépített proxy olvasóval
• 192 kártyás memória (kezeléséhez számítógépre és CDN-USB kábelre van szükség)
• további eszközök vezérlése, például második kapu, világítás, redőnyök vagy egyéb otthon automatizáció,
kódzárral, proxy olvasóval, vagy távirányítóval (I/O MINI module szükséges)
• opcionális külső nyitó gomb
• különböző elektromos zárak vezérlése
• opcionális akusztikus vagy fényjelzés csengő funkció (CDN-U modul szükséges)
• komplex master/slave rendszer kiépítés
• az összes digitális PV, P rendszerrel kompatibilis
• időjárás és vandál biztos
• 2 mm vastagságú előlap megvilágított gombokkal
• Egyszerű és komfortos használat
• fogyatékossággal élő személyek részére (Braille írás, hangjelzés, fényjelzés, háttérvilágított gombok
a panelen a funkciókról)
• hangjelzés az ajtó nyitásáról
• további ajtó nyitási funkciók –automatikus ajtó nyitás, beléptető rendszer
• bővítési támogatás további funkciók eléréséhez
• különböző konfigurációk összeállítása
• panelon történő programozás (szerviz menü)
• összes funkció programozása PC-n (CDN-USB kábellel)
- ingyenes szoftver letölthető: www.wsparcie.aco.com.pl

FAMILIO

video

• nagy felbontású színes kamera
• szabadon állítható kamera,

P

éjjeli infra LED világítással PV
• tökéletes kép nappal és éjszaka

PV

• 2 mm vastagságú szálcsiszolt
rozsdamentes felület
• megvilágított gombok
• ajtó és kapunyitás kódzárral,
valamint proxy olvasóval
• megvilágított névtábla
• beépített proxy olvasó
• külső bővítési lehetőség
• vékony 70 mm széles audio panel
• 150 lakásig (kódzáras kivitel)
• kompatibilis INSPIRO és CDNP
család termékeivel,

video

PV

PV

PV
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FAM-PV-2NPZSACC

FAM-PV-1NPZSACC

FAM-PV-ZSACC

FAM-PV-6NPACC

• kódzár
• 2 soros hívógombbal
• proxy olvasó

• kódzár
• 1 sor hívógombbal
• proxy olvasó

• kódzár
• 1 sor
• proxy olvasó

• 6 soros hívógombbal
• proxy olvasó

PV

PV

PV

FAM-PV-4NPACC

FAM-PV-2NPACC

FAM-PV-1NPACC

• 4 soros hívógombbal
• proxy olvasó

• 2 soros hívógombbal
• proxy olvasó

• 1 sor hívógombbal
• proxy olvasó

Familio PV felületre szerelt
és süllyesztett változatban
Felületre szereléshez PNT2-FAM-PRO/PV
box szükséges

audio

P

FAM-P-2NPZSACC
• kódzár
• 2 soros hívógombbal
• proxy olvasó

P

P

FAM-P-1NPZSACC
• kódzár
• 1 sor hívógombbal
• proxy olvasó

FAM-P-6NPACC

FAM-P-ZSACC
• kódzár
• 1 sor
• proxy olvasó

• 6 soros hívógombbal
• proxy olvasó

P

P

P

FAM-P-4NPACC

FAM-P-2NPACC

FAM-P-1NPACC

• 4 soros hívógombbal
• proxy olvasó

• 2 soros hívógombbal
• proxy olvasó

• 1 sor hívógombbal
• proxy olvasó

Familio P felületre szerelt
és süllyesztett változatban
Felületre szereléshez PNT2-FAM-P
box szükséges

P

A lakáskészülék lehet akár
audio akár video is

video készülékek

Fedezze fel a FAMILIO készülék által nyújtott funkciókat, válassza ki amire Önnek szüksége van.

Kihangosítóval ellátott video lakáskészülék
2 modell MP800 3.5" kijelzővel és INS-MP7 WH/BK 7” kijelzővel.

A KAGYLÓNÉLKÜLI VIDEÓS LAKÁSKÉSZÜLÉKEK FŐBB JELLEMZŐI:
• lapos megvilágított érintőgombok

PV

• fényjelzés, néma üzemmód esetén is
• könnyű telepítés és programozás
• 7 lépcsős hangerő állítás (csengetés és beszédhangerő esetén is)
• kitekintés funkció
• opcionális vezérlés, második kapuhoz, világításhoz, illetve redőnyhöz valamint intelligens otthon vezérléshez
• csengő funkció
• automatikus nyitás csengetéskor
• egy lakásban több készülék kombinálva is

MP800 3,5”

Egyéb tulajdonságok INS-MP7:

PV

• üveg előlap
• 7” kijelző
• 2 elérhető szín Fehér (INS-MP7 WH) and fekete (INS-MP7 BK)
• opcionális külső kamera
• automatikusan a második kamerára vált ajtócsengő használata esetén

INS-MP7 WH

Kagylós kivitelű video lakáskészülék

PV

INS-MPR 4” - fő funkciói:
• 4” kijelző állítható paraméterek
• Tiszta, színes magas minőségű kép
• mágneses kagyló tartó
• 3 lépcsős csengőhangerő állítás
• kitekintés funkció
• opcionális vezérlés, második kapuhoz, világításhoz, illetve redőnyhöz
valamint intelligens otthon vezérléshez
• opcionális külső kamera
• csengő funkció
• automatikus nyitás csengetéskor
• egy lakásban több készülék kombinálva is

INS-MPR 4”

Kihangosítóval ellátott lakáskészülékek

audio készülékek

UP800 és UP800V

• lapos megvilágított érintőgombok
• fényjelzés, néma üzemmód esetén is
• 7 lépcsős hangerő állítás (csengetés és beszédhangerő esetén is)
• automatikus nyitás csengetéskor
• opcionális vezérlés, második kapuhoz, világításhoz, illetve redőnyhöz valamint intelligens otthon vezérlés
• csengő funkció
• egy lakásban több készülék kombinálva is
• UP800V kiváltja a 3.5" kijelzős MP800 video készüléket 3.5" UP800 színes LCD kijelző felszerelése után

P

UP800 LCD 3,5” modul

PV

UP800

Helyettesítés UP800V és 3.5"
kijelző a MP800
készülék kiváltására

UP800V

MP800 3,5”

Kagylós lakáskészülékek
4 elérhető modell: INS-UP720BX, INS-UP720M, INS-UP720MR és INS-UP.

Funkciók:
P

• Mágneses kagylótartó
• 3-lépcsős csengőhangerő állítás
• Tartás funkció –hívásmegszakítás nélkül összes 720 sorozat modellje esetén)
• 2 gomb és második kapuhoz, világításhoz, illetve redőnyhöz valamint intelligens otthon
vezérlés nem elérhető INS-UP720BX modell esetén, mellyen csak 1 gomb található az ajtónyitásra)

Egyéb funkciók
INS-UP720MR:

PV

P

P

INS-UP

• ajtócsengő funkció
• optikai jelzés néma mód esetén
• egy lakásban több készülék kombinálva is

INS-UP720BX*
PV

P
P

INS-UP720MR*
INS-UP720M*

*INS-UP720M, INS-UP720MR és INS-UP720BX külsőre megegyeznek, különbség csak a funkciógombok számában találahatóak.

Familio kaputáblák méretei
FAMILIO MODELLEK MÉRETEI MM-BEN
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Vékony felületre
szerelhető doboz

Süllyesztődoboz

VIDEO

Tábla

FAM-P-1NPACC

FAM-P-2NPACC

AUDIO

FAM-P-4NPACC

FAM-P-6NPACC

Lakáskészülékek méretei mm (Szél x Mag x Mély)
INS-MP7

MP800

UP800V

UP800

INS-MPR 4”

INS-UP

INS-UP720MR INS-UP720M

INS-UP720BX

Szerelési
méretek

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

Méretek
a kézibeszélővel

Nincs ebben
a típusban

Nincs ebben
a típusban

Nincs ebben
a típusban

Nincs ebben
a típusban

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

digitális audió és videó
kaputelefonok lengyel gyártója
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Kovács Ádám Témavezető
Mobil: +36 20 968 4496
E-mail: kovacs.adam@mile-kft.hu
1104 Budapest, Mádi utca 52
Tel: +36 1 431-9800
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