
L.p. Indeks handlowy Opis produktu Cena netto 
detaliczna

1 INSPIRO PMR 1+ (BRAILLE)
Panel cyfrowy Inspiro z zamkiem szyfrowym, kamerą kolorową, dodatkową sygnalizacją 
optyczną, pętlą indukcyjną, komuniukatami głosowymi, czytnikiem zbliżeniowym, stal 
nierdzewna, klawiatura zgodna z alfabetem Braille'a.

2 450,00 zł

2 INSPIRO PMR 1S+ (BRAILLE)
Panel cyfrowy Slave Inspiro z zamkiem szyfrowym, kamerą kolorową, dodatkową 
sygnalizacją optyczną, pętlą indukcyjną, komuniukatami głosowymi, czytnikiem 
zbliżeniowym, stal nierdzewna, klawiatura zgodna z alfabetem Braille'a.

2 450,00 zł

3 COMO-PRO-V1

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) video, z 1 przyciskiem, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna. Zastepuję FAM-PRO-1NPACC.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

899,00 zł

4 COMO-PRO-V2

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) video, z 2 przyciskami, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna. Zastepuję FAM-PRO-2NPACC.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

899,00 zł

5 COMO-PRO-V3

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) video, z 3 przyciskami, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna. Zastepuję FAM-PRO-3NPACC.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

899,00 zł

6 COMO-PRO-V4

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) video, z 4 przyciskami, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

899,00 zł

7 COMO-PRO-V6

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) video, z 6 przyciskami, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

899,00 zł

8 COMO-PRO-A1

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) audio, PRO-A z 1 przyciskiem, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna. 
Zastępuje FAM-PRO-A-1NPACC.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

399,00 zł

9 COMO-PRO-A1 NT

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) audio, PRO-A z 1 przyciskiem, czytnikiem zbliżeniowym, 
natynkowy, stal nierdzewna. 
Zastępuje FAM-PRO-A-1NPACC NT.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

429,00 zł

10 COMO-PRO-A2

FAM-PRO-A-2NPACC, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 2 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, podtynkowy, stal nierdzewna. 
Zastępuje FAM-PRO-A-2NPACC.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

409,00 zł

11 COMO-PRO-A2 NT

FAM-PRO-A-2NPACC NT, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 2 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, natynkowy, stal nierdzewna. 
Zastępuje FAM-PRO-A-2NPACC NT.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

439,00 zł

12 COMO-PRO-A3

FAM-PRO-A-3NPACC, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 3 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, podtynkowy, stal nierdzewna. 
Zastępuje FAM-PRO-A-3NPACC.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

419,00 zł

13 COMO-PRO-A3 NT

FAM-PRO-A-3NPACC NT, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 3 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym,natynkowy, stal nierdzewna. 
Zastępuje FAM-PRO-A-3NPACC NT.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

449,00 zł

14 COMO-PRO-A4

FAM-PRO-A-4NPACC, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 4 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, podtynkowy, stal nierdzewna
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

429,00 zł

15 COMO-PRO-A4 NT

FAM-PRO-A-4NPACC NT, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 4 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, natynkowy, stal nierdzewna
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

459,00 zł

16 COMO-PRO-A6

FAM-PRO-A-6NPACC, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 6 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, podtynkowy, stal nierdzewna
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

449,00 zł

Nowości ACO
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17 COMO-PRO-A6 NT

FAM-PRO-A-6NPACC NT, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 6 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, natynkowy, stal nierdzewna
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

479,00 zł

18 GLASS-PRO-7 WH

Wideomonitor głośnomówiący; 7” kolorowy wyświetlacz; szklany, płaski, biały front; do 
systemu PRO (typ instalacji: skrętka cat. 5e lub 6: UTP); dotykowe i podświetlane ikony; 
interkom (łączność pomiędzy monitorami); 7-stopniowa regulacja głośności, funkcja 
dzwonka do drzwi; 8 melodyjnych dzwonków (3 generacja szklanego monitora PRO:  m.in. 
możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania po magistrali systemu - 
wymagany PRO-USB). Zastępuje MPRO 7 WH.
*kompatybilny z Familio/Como PRO

899,00 zł

19 GLASS-PRO-7 BK

Wideomonitor głośnomówiący; 7” kolorowy wyświetlacz; szklany, płaski, czarny front; do 
systemu PRO (typ instalacji: skrętka cat. 5e lub 6: UTP); dotykowe i podświetlane ikony; 
interkom (łączność pomiędzy monitorami); 7-stopniowa regulacja głośności, funkcja 
dzwonka do drzwi; 8 melodyjnych dzwonków (3 generacja szklanego monitora PRO:  m.in. 
możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania po magistrali systemu - 
wymagany PRO-USB).
Zastępuje MPRO 7 BK.
*kompatybilny z Familio/Como PRO

899,00 zł

20 MPRO 4 (G2)

Wideomonitor słuchawkowy; 4" kolorowy wyświetlacz; biały; do systemu PRO (typ instalacji: 
skrętka cat. 5e lub 6: UTP); 3 stopniowa regulacja głośności dzwonka; magnetyczne 
odkładanie słuchawki; 3 przyciski: otwieranie/funkcyjny/podgląd; funkcja dzwonka do drzwi; 
sygnalizacja optyczna wyciszenia i dzwonienia; interkom (tylko odbieranie rozmowy).
*kompatybilny z Familio/Como PRO

479,00 zł

21 MPRO 3,5 (G2)

Wideomonitor słuchawkowy; 3,5" kolorowy wyświetlacz; biały; do systemu PRO (typ 
instalacji: skrętka cat. 5e lub 6: UTP); 3 stopniowa regulacja głośności dzwonka; 
magnetyczne odkładanie słuchawki; 3 przyciski: otwieranie/funkcyjny/podgląd; funkcja 
dzwonka do drzwi; sygnalizacja optyczna wyciszenia i dzwonienia; interkom (tylko 
odbieranie rozmowy).
*kompatybilny z Familio/Como PRO

479,00 zł

22 UPRO (G2)
Unifon cyfrowy do systemu PRO, magnetycznie odkładana słuchawka, 3 stopniowa 
regulacja głośności dzwonienia, 2 przycisk – otwieranie/funkcyjny, możliwość realizacji 
funkcji dzwonka (kolor: biały)

89,00 zł

23 INS-MPR 4" (G2)

Monitor INSPIRO – kolorowy cyfrowy 4” do systemów wideodomofonowych CDN, INSPIRO, 
Familio P/PV, magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja głośności 
dzwonienia, 3 przyciski - otwieranie, podgląd, dodatkowy funkcyjny możliwość realizacji 
funkcji dzwonka. (kolor: biały)

479,00 zł

24 INS-MPR 3,5" (G2)

Monitor INSPIRO – kolorowy cyfrowy 3,5”do systemów wideodomofonowych CDN, 
INSPIRO, Familio P/PV, magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, 3 przyciski - otwieranie, podgląd, dodatkowy funkcyjny możliwość 
realizacji funkcji dzwonka (kolor: biały)

479,00 zł

25 INS-UA (G2) Unifon analogowy INSPIRO magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, 2 przyciski - otwieranie, dodatkowy funkcyjny (kolor: biały) 65,00 zł

26 INS-UA720M (G2) Unifon analogowy INSPIRO, biały,magnetycznie odkładana słuchawka, 3 stopniowa 
regulacja głośności dzwonienia, 2 przycisk otwieranie/funkcyjny (kolor: biały) 65,00 zł

27 INS-UC (G2) Unifon cyfral/bartar INSPIRO magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, 2 przyciski - otwieranie, dodatkowy funkcyjny (kolor: biały) 65,00 zł

28 INS-UC720M (G2) Unifon cyfral/bartar INSPIRO, biały,magnetycznie odkładana słuchawka, 3 stopniowa 
regulacja głośności dzwonienia, 2 przycisk – otwieranie/funkcyjny. (kolor: biały) 65,00 zł

29 INS-UP (G2) Unifon cyfrowy INSPIRO (magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, 2 przyciski - otwieranie, dodatkowy funkcyjny (kolor: biały) 54,00 zł

30 INS-UP720B (G2) Unifon cyfrowy INSPIRO 3 stopniowa regulacja głośności dzwonienia, funkcja hold , 1 
przycisk – otwieranie (kolor: biały) 43,00 zł

31 INS-UP720M (G2)
Unifon cyfrowy INSPIRO magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, funkcja hold, 2 przyciski - otwieranie, dodatkowy funkcyjny (kolor: 
biały)

54,00 zł

32 INS-UP720MR (G2)
Unifon cyfrowy INSPIRO magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, funkcja hold, 2 przyciski - otwieranie, dodatkowy funkcyjny), 
możliwość realizacji funkcji dzwonka (kolor: biały)

89,00 zł

33 PS65-15 DIN Zasilacz prądu stałego na szynę DIN (4 moduły), 15VDC, 4A, zacisku PE, do systemów ACO 179,00 zł

34 PS-HDR-60-15MA
Zasilacz prądu stałego na szynę DIN (3 moduły) , 15VDC, 4A, brak zacisku PE,  do 
systemów ACO (zalecany opcjonalny MOD-PE-GND), możliwość regulacji napięcia 
wyjściowego: 13,5V - 18V

99,00 zł

35 PS-MDR-20-15 Zasilacz prądu stałego na szynę DIN (1 moduł), 15VDC, 1.34A, zacisk PE, do systemów 
ACO, możliwość regulacji napięcia wyjściowego: 12,5V - 17,5V) 70,00 zł

36 TR 11,5V 1,2A Transformator 11,5V 1,2A, z przewodami i wtyczką 230V 36,00 zł
37 TR 11,5V 1,2A DIN Transformator 11,5V 1,2A, na szynę DIN (3 moduły) 45,00 zł
38 TR 11,5V 2A DIN Transformator 11,5V 2A, na szynę DIN (4 moduły) 52,00 zł
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L.p. Indeks handlowy Opis produktu Cena netto 
detaliczna

1 COMO-PRO-V1

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) video, z 1 przyciskiem, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna. Zastepuję FAM-PRO-1NPACC.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

899,00 zł

2 COMO-PRO-V2

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) video, z 2 przyciskami, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna. Zastepuję FAM-PRO-2NPACC.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

899,00 zł

3 COMO-PRO-V3

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) video, z 3 przyciskami, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna. Zastepuję FAM-PRO-3NPACC.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

899,00 zł

4 COMO-PRO-V4

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) video, z 4 przyciskami, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

899,00 zł

5 COMO-PRO-V6

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) video, z 6 przyciskami, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

899,00 zł

6 FAM-PRO-1NPZSACC Panel cyfrowy Familio PRO z 1 przyciskiem, zamkiem szyfrowym, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna 949,00 zł

7 FAM-PRO-2NPZSACC Panel cyfrowy Familio PRO z 2 przyciskami, zamkiem szyfrowym, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna 949,00 zł

8 COMO-PRO-A1

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) audio, PRO-A z 1 przyciskiem, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna. 
Zastępuje FAM-PRO-A-1NPACC.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

399,00 zł

9 COMO-PRO-A1 NT

Panel cyfrowy COMO PRO (G3) audio, PRO-A z 1 przyciskiem, czytnikiem zbliżeniowym, 
natynkowy, stal nierdzewna. 
Zastępuje FAM-PRO-A-1NPACC NT.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

429,00 zł

10 COMO-PRO-A2

FAM-PRO-A-2NPACC, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 2 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, podtynkowy, stal nierdzewna. 
Zastępuje FAM-PRO-A-2NPACC.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

409,00 zł

11 COMO-PRO-A2 NT

FAM-PRO-A-2NPACC NT, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 2 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, natynkowy, stal nierdzewna. 
Zastępuje FAM-PRO-A-2NPACC NT.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

439,00 zł

12 COMO-PRO-A3

FAM-PRO-A-3NPACC, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 3 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, podtynkowy, stal nierdzewna. 
Zastępuje FAM-PRO-A-3NPACC.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

419,00 zł

13 COMO-PRO-A3 NT

FAM-PRO-A-3NPACC NT, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 3 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym,natynkowy, stal nierdzewna. 
Zastępuje FAM-PRO-A-3NPACC NT.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

449,00 zł

14 COMO-PRO-A4

FAM-PRO-A-4NPACC, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 4 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, podtynkowy, stal nierdzewna
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

429,00 zł

15 COMO-PRO-A4 NT

FAM-PRO-A-4NPACC NT, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 4 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, natynkowy, stal nierdzewna
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

459,00 zł

ACO - Como/Familio panele

Panele wideo z serii Como PRO

Panele wideo z serii Familio PRO

Panele audio z serii Como PRO
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16 COMO-PRO-A6

FAM-PRO-A-6NPACC, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 6 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, podtynkowy, stal nierdzewna
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

449,00 zł

17 COMO-PRO-A6 NT

FAM-PRO-A-6NPACC NT, Panel cyfrowy Familio audio, PRO-A z 6 przyciskami, czytnikiem 
zbliżeniowym, natynkowy, stal nierdzewna
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB

479,00 zł

18 FAM-PV-1NPACC Panel cyfrowy Familio PVACC z 1 przyciskiem,czytnikiem kart zbliżeniowych,  podtynkowy, 
stal nierdzewna 899,00 zł

19 FAM-PV-1NPZSACC Panel cyfrowy Familio PVACC z 1 przyciskiem, zamkiem szyfrowym, czytnikiem kart 
zbliżeniowych, podtynkowy, stal nierdzewna 949,00 zł

20 FAM-PV-2NPACC Panel cyfrowy Familio PVACC z 2 przyciskami, czytnikiem kart zbliżeniowych, podtynkowy, 
stal nierdzewna 899,00 zł

21 FAM-PV-2NPZSACC Panel cyfrowy Familio PVACC z 2 przyciskami, zamkiem szyfrowym, czytnikiem kart 
zbliżeniowych, podtynkowy, stal nierdzewna 949,00 zł

22 FAM-PV-4NPACC Panel cyfrowy Familio PVACC z 4 przyciskami, czytnikiem kart zbliżeniowych, podtynkowy, 
stal nierdzewna 899,00 zł

23 FAM-PV-6NPACC Panel cyfrowy Familio PVACC z 6 przyciskami, podtynkowy, stal nierdzewna 899,00 zł

24 FAM-PV-ZSACC Panel cyfrowy Familio PVACC z zamkiem szyfrowym, czytnikiem kart zbliżeniowych, 
podtynkowy, stal nierdzewna 949,00 zł

25 FAM-P-1NPACC Panel cyfrowy Familio z 1 przyciskiem, podtynkowy, z czytnikiem zbliżeniowym stal 
nierdzewna 399,00 zł

26 FAM-P-1NPACC NT Panel cyfrowy Familio z 1 przyciskiem, natynkowy, z czytnikiem zbliżeniowym stal 
nierdzewna 399,00 zł

27 FAM-P-1NPZSACC Panel cyfrowy Familio P z 1 przyciskiem, zamkiem szyfrowym, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna 509,00 zł

28 FAM-P-1NPZSACC NT Panel cyfrowy Familio P z 1 przyciskiem, zamkiem szyfrowym, czytnikiem zbliżeniowym, 
natynkowy, stal nierdzewna 509,00 zł

29 FAM-P-2NPACC Panel cyfrowy Familio z 2 przyciskam, podtynkowy, z czytnikiem zbliżeniowym stal 
nierdzewna 409,00 zł

30 FAM-P-2NPACC NT Panel cyfrowy Familio z 2 przyciskami, natynkowy, z czytnikiem zbliżeniowym stal 
nierdzewna 409,00 zł

31 FAM-P-2NPZSACC Panel cyfrowy Familio P z 2 przyciskami, zamkiem szyfrowym, czytnikiem zbliżeniowym, 
podtynkowy, stal nierdzewna 519,00 zł

32 FAM-P-2NPZSACC NT Panel cyfrowy Familio P z 2 przyciskami, zamkiem szyfrowym, czytnikiem zbliżeniowym, 
natynkowy, stal nierdzewna 519,00 zł

33 FAM-P-4NPACC Panel cyfrowy Familio z 4 przyciskami, czytnikiem kart zbliżeniowych, podtynkowy, stal 
nierdzewna 429,00 zł

34 FAM-P-4NPACC NT Panel cyfrowy Familio z 4 przyciskami,czytnikiem kart zbliżeniowych,  natynkowy, stal 
nierdzewna 429,00 zł

35 FAM-P-6NPACC Panel cyfrowy Familio z 6 przyciskami,czytnikiem kart zbliżeniowych, podtynkowy, stal 
nierdzewna 449,00 zł

36 FAM-P-6NPACC NT Panel cyfrowy Familio z 6 przyciskami,czytnikiem kart zbliżeniowych,  natynkowy, stal 
nierdzewna 449,00 zł

37 FAM-P-ZSACC Panel cyfrowy Familio z zamkiem szyfrowym, czytnikiem kart zbliżeniowych,  podtynkowy, 
stal nierdzewna 499,00 zł

38 FAM-P-ZSACC NT Panel cyfrowy Familio z zamkiem szyfrowym, czytnikiem kart zbliżeniowych, natynkowy, 
stal nierdzewna 499,00 zł

39 COMO-MOD-9NP Podświetlany panel listy lokatorów z 9 przyciskami do paneli COMO/FAMILIO. 
Zastępuje FAM-MOD-9NP. 249,00 zł

 Panele wideo z serii Familio PV

Panele audio z serii Familio P

Moduły dodatkowych przycisków dzownienia do paneli z serii Como-Familio
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L.p. Indeks handlowy Opis produktu Cena netto 
detaliczna

1 INSPIRO 1+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, stal nierdzewna 1 099,00 zł
2 INSPIRO 1S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, stal nierdzewna 1 099,00 zł

3 INSPIRO 2+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych, stal nierdzewna 1 349,00 zł

4 INSPIRO 2S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych, stal nierdzewna 1 349,00 zł

5 INSPIRO 3+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, oraz elektronicznym spisem 
lokatorów, stal nierdzewna 1 449,00 zł

6 INSPIRO 3S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, oraz elektronicznym spisem 
lokatorów, stal nierdzewna 1 449,00 zł

7 INSPIRO 4+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z wbudowanym modułem kamery 
kolorowej, stal nierdzewna 1 499,00 zł

8 INSPIRO 4S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z wbudowanym modułem kamery 
kolorowej, stal nierdzewna 1 499,00 zł

9 INSPIRO 5+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz elektronicznym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 699,00 zł

10 INSPIRO 5S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz elektronicznym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 699,00 zł

11 INSPIRO 6+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz modułem kamery kolorowej, stal nierdzewna 1 749,00 zł

12 INSPIRO 6S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych z modułem kamery kolorowej, stal nierdzewna 1 749,00 zł

13 INSPIRO 7+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z wbudowanym modułem kamery 
kolorowej  i elektronicznym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 849,00 zł

14 INSPIRO 7S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z wbudowanym modułem kamery 
kolorowej  i elektronicznym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 849,00 zł

15 INSPIRO 8+
Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz modułem kamery kolorowej i elektronicznym spisem lokatorów,  stal 
nierdzewna

2 099,00 zł

16 INSPIRO 8S+
Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz modułem kamery kolorowej i elektronicznym spisem lokatorów,  stal 
nierdzewna

2 099,00 zł

17 INSPIRO 9+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z wbudowanym małym 
podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 279,00 zł

18 INSPIRO 9S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z wbudowanym małym 
podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 279,00 zł

19 INSPIRO 10+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z wyświetlaczem LCD, białe 
podświetlenie, z wbudowanym średnim podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 319,00 zł

20 INSPIRO 10S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z wbudowanym średnim 
podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 319,00 zł

21 INSPIRO 11+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z wbudowanym modułem kamery 
kolorowej i małym podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 679,00 zł

22 INSPIRO 11S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z wbudowanym modułem kamery 
kolorowej i małym podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 679,00 zł

23 INSPIRO 12+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz małym podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 529,00 zł

24 INSPIRO 12S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych  oraz małym podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 529,00 zł

25 INSPIRO 13+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz średnim podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 569,00 zł

26 INSPIRO 13S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych  oraz średnim podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 569,00 zł

27 INSPIRO 14+
Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz elektronicznym spisem lokatorów i małym podświetlanym spisem 
lokatorów, stal nierdzewna

1 879,00 zł

28 INSPIRO 14S+
Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz elektronicznym spisem lokatorów i małym podświetlanym spisem 
lokatorów, stal nierdzewna

1 879,00 zł

29 INSPIRO 15+
Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz modułem kamery kolorowej i małym podświetlanym spisem lokatorów 
na górze, stal nierdzewna stal nierdzewna

1 929,00 zł

30 INSPIRO 15S+
Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz modułem kamery kolorowej i małym podświetlanym spisem lokatorów, 
stal nierdzewna

1 929,00 zł

ACO - Inspiro panele i akcesoria

Panele Inspiro
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31 INSPIRO 16+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z wbudowanym modułem kamery 
kolorowej i średnim podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 719,00 zł

32 INSPIRO 16S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z wbudowanym modułem kamery 
kolorowej i średnim podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 719,00 zł

33 INSPIRO 17+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z wbudowanym dużym 
podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 449,00 zł

34 INSPIRO 17S+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali,  z wbudowanym dużym 
podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 449,00 zł

35 INSPIRO 17ACC+ Centrala Master, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych z wbudowanym dużym podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 649,00 zł

36 INSPIRO 17ACCS+ Centrala Slave, do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych z wbudowanym dużym podświetlanym spisem lokatorów, stal nierdzewna 1 649,00 zł

37 INSPIRO 18+ Centrala Master do instalacji cyfrowych do 1020 lokali,  z 10 przyciskami, stal nierdzewna 1 599,00 zł

38 INSPIRO 18S+ Centrala Slave do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, z 10 przyciskami, stal nierdzewna 1 599,00 zł

39 INSPIRO 900+
Centrala Master do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz modułem kamery kolorowej oraz  podświetlanym spisem lokatorów z 10 
przyciskami, stal nierdzewna

2 290,00 zł

40 INSPIRO 900S+
Centrala Slave do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz modułem kamery kolorowej oraz  podświetlanym spisem lokatorów z 10 
przyciskami, stal nierdzewna

2 290,00 zł

41 INSPIRO 901+
Centrala Master do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz modułem kamery kolorowej oraz podświetlanym spisem lokatorów z 5 
przyciskami, stal nierdzewna

2 290,00 zł

42 INSPIRO 901S+
Centrala Slave do instalacji cyfrowych do 1020 lokali, obsługa do 6144 breloków 
zbliżeniowych oraz modułem kamery kolorowej oraz  podświetlanym spisem lokatorów z 5 
przyciskami, stal nierdzewna

2 290,00 zł

L.p. Indeks handlowy Opis produktu Cena netto 
detaliczna

1 INSPIRO PMR 1+ (BRAILLE)
Panel cyfrowy Inspiro z zamkiem szyfrowym, kamerą kolorową, dodatkową sygnalizacją 
optyczną, pętlą indukcyjną, komuniukatami głosowymi, czytnikiem zbliżeniowym, stal 
nierdzewna

  2 450,00 zł 

2 INSPIRO PMR 1S+ (BRAILLE)
Panel cyfrowy Slave Inspiro z zamkiem szyfrowym, kamerą kolorową, dodatkową 
sygnalizacją optyczną, pętlą indukcyjną, komuniukatami głosowymi, czytnikiem 
zbliżeniowym, stal nierdzewna

  2 450,00 zł 

3 CDN-U Moduł sygnalizacyjny z funkcją automatycznego otwierania drzwi bez konieczności 
podnoszenia słuchawki do CDNP, INSPIRO, FAMILIO P/PV 149,00 zł

# PMR rozwiązania dla osób z niepełnoisprawnościami
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L.p. Indeks handlowy Opis produktu Cena netto 
detaliczna

1 CDNP7ACC ST Centrala domofonowa Master do instalacji cyfrowych, do 255 lokali, z wbudowanym 
czytnikiem breloków zbliżeniowych 629,00 zł

2 CDNP7ACCS ST Centrala domofonowa Slave do instalacji cyfrowych, do 255 lokali, z wbudowanym 
czytnikiem breloków zbliżeniowych 629,00 zł

3 CDNP6ACC ST
Centrala domofonowa Master do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu 
central, niebieskie podświetlenie, wyświetlacz LCD, z wbudowanym czytnikiem breloków 
zbliżeniowych (kolor: stal)

519,00 zł

4 CDNP6ACCS ST
Centrala domofonowa Slave do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu central, 
niebieskie podświetlenie, wyświetlacz LCD, z wbudowanym czytnikiem breloków 
zbliżeniowych (kolor: stal)

519,00 zł

5 CDNP6ACC GR
Centrala domofonowa Master do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu 
central, niebieskie podświetlenie, wyświetlacz LCD, z wbudowanym czytnikiem breloków 
zbliżeniowych (kolor: grafit)

519,00 zł

6 CDNP6ACCS GR
Centrala domofonowa Slave do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu central, 
niebieskie podświetlenie, wyświetlacz LCD, z wbudowanym czytnikiem breloków 
zbliżeniowych (kolor: grafit)

519,00 zł

7 CDNP6ACC BR
Centrala domofonowa Master do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu 
central, niebieskie podświetlenie, wyświetlacz LCD, z wbudowanym czytnikiem breloków 
zbliżeniowych (kolor: brąz)

519,00 zł

8 CDNP6ACCS BR
Centrala domofonowa Slave do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu central, 
niebieskie podświetlenie, wyświetlacz LCD, z wbudowanym czytnikiem breloków 
zbliżeniowych (kolor: brąz)

519,00 zł

9 CDNP6 ST Centrala domofonowa Master do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu 
central, niebieskie podświetlenie, wyświetlacz LCD (kolor: stal) 459,00 zł

10 CDNP6S ST Centrala domofonowa Slave do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu central, 
niebieskie podświetlenie, wyświetlacz LCD (kolor: stal) 459,00 zł

11 CDNP6 GR Centrala domofonowa Master do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu 
central, niebieskie podświetlenie, wyświetlacz LCD (kolor: grafit) 459,00 zł

12 CDNP6S GR Centrala domofonowa Slave do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu central, 
niebieskie podświetlenie, wyświetlacz LCD (kolor: grafit) 459,00 zł

13 CDNP6 BR Centrala domofonowa Master do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu 
central, niebieskie podświetlenie, wyświetlacz LCD (kolor: brąz) 459,00 zł

14 CDNP6S BR Centrala domofonowa Slave do instalacji cyfrowych do 255 lokali,do systemu wielu central, 
niebieskie podświetlenie, wyświetlacz LCD (kolor: brąz) 459,00 zł

15 CDNA GR Centrala domofonowa do instalacji analogowych, bez modułów dzwonienia, (kolor: grafit) 499,00 zł

16 CDNA BR Centrala domofonowa do instalacji analogowych, bez modułów dzwonienia, (kolor: brąz) 499,00 zł

17 CDNA M1-16 Moduł dzwonienia do centrali CDNA, do instalacji analogowej, obsługuje max do 16 
abonentów (lokale od 1-16) 45,00 zł

18 CDNA M17-32 Moduł dzwonienia do centrali CDNA, do instalacji analogowej (lokale od 17 do 32) 45,00 zł

19 CDN M64 Moduł połączeniowy do modułów dzwonienia, do centrali CDNA/CDNC/CDNCB do 64 
mieszkań 45,00 zł

20 CDNA M32 KPL Komplet modułów dzwonienia do centrali CDNA, do instalacji analogowej, obsługuje max 
do 32 abonentów (lokale od 1 do 32) 90,00 zł

21 CDNA M64 KPL Komplet modułów dzwonienia do centrali CDNA, do instalacji analogowej, obsługuje max 
do 64 abonentów (lokale od 1 do 64) 225,00 zł

22 CDNC GR Centrala domofonowa do instalacji typu cyfral, bez modułów dzwonienia, (kolor: grafit) 499,00 zł

23 CDNC BR Centrala domofonowa do instalacji typu cyfral, bez modułów dzwonienia, (kolor: brąz) 499,00 zł

24 CDNC M1-16 Moduł dzwonienia do centrali CDNC, do instalacji typu cyfral, obsługuje max do 16 
abonentów (lokale od 1-16) 45,00 zł

25 CDNC M17-32 Moduł dzwonienia do centrali CDNC, do instalacji typu cyfral, (lokale od 17 do 32) 45,00 zł

26 CDN M64 Moduł połączeniowy do modułów dzwonienia, do centrali CDNA/CDNC/CDNCB do 64 
mieszkań 45,00 zł

27 CDNC M32 KPL Komplet modułów dzwonienia do centrali CDNC, do instalacji typu cyfral, obsługuje max do 
32 abonentów (lokale od 1 do 32) 90,00 zł

28 CDNC M64 KPL Komplet modułów dzwonienia do centrali CDNC, do instalacji typu cyfral, obsługuje max do 
64 abonentów (lokale od 1 do 64) 255,00 zł

ACO - CDN centrale / moduły dodatkowe zwiekszające funkcjonalność systemów

Centrale CDNP dedykowane do instalacji cyfrowej 2 żyłowej

Centrale CDNA dedykowane do instalacji tradycyjnej analogowej

Centrale CDNC/CDNCB dedykowane do instalacji typu Cyfral/Bartar
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29 CDNCB BR Centrala domofonowa do instalacji typu cyfral-bartar, bez modułów dzwonienia, (kolor: BR-
brąz) 499,00 zł

30 CDNCB GR Centrala domofonowa do instalacji typu cyfral-bartar, bez modułów dzwonienia, (kolor: GR-
grafit) 499,00 zł

31 CDNCB M1-16 Moduł dzwonienia do centrali CDNCB, do instalacji typu cyfral-bartar, obsługuje max do 16 
abonentów (lokale od 1-16) 45,00 zł

32 CDNCB M17-32 Moduł dzwonienia do centrali CDNCB, do instalacji typu cyfral-bartar (lokale od 17 do 32) 45,00 zł

33 CDNCB M32 KPL Komplet modułów dzwonienia do centrali CDNCB, do instalacji typu cyfral-bartar, obsługuje 
max do 32 abonentów (lokale od 1 do 32) 40,00 zł

34 CDNCB M64 KPL Komplet modułów dzwonienia do centrali CDNCB, do instalacji typu cyfral-bartar, obsługuje 
max do 64 abonentów (lokale od 1 do 64) 255,00 zł

35 CDNVK ST Moduł kamery kolorowej do systemu video z oświetlaczem IR (kolor: ST-stal) 329,00 zł
36 CDNVK GR Moduł kamery kolorowej do systemu video z oświetlaczem IR (kolor: GR-grafit) 329,00 zł
37 CDNVK BR Moduł kamery kolorowej do systemu video z oświetlaczem IR (kolor: BR-brąz) 329,00 zł
38 CDN-230E V2 ST Elektroniczny spis lokatorów do CDNP7 (wyświetlacz LCD) (kolor: ST-stal) 189,00 zł
39 CDN-230E ST Elektroniczny spis lokatorów (wyświetlacz LCD) (kolor: ST-stal) 189,00 zł
40 CDN-230E GR Elektroniczny spis lokatorów (wyświetlacz LCD) (kolor: GR-grafit) 189,00 zł
41 CDN-230E BR Elektroniczny spis lokatorów (wyświetlacz LCD) (kolor: BR-brąz) 189,00 zł
42 CDN-ACC ST Czytnik kart oraz breloków zbliżeniowych (kolor: ST-stal) 159,00 zł
43 CDN-ACC GR Czytnik kart oraz breloków zbliżeniowych (kolor: GR-grafit) 159,00 zł
44 CDN-ACC BR Czytnik kart oraz breloków zbliżeniowych (kolor: BR-brąz) 159,00 zł
45 CDN-5N ST Podświetlana lista lokatorów (ok.5 wpisów) (kolor: ST-stal) 85,00 zł

46 CDN-5NACC ST Podświetlana lista lokatorów (ok. 5 wpisów) z wbudowanym czytnikiem kart i breloków 
zbliżeniowych (kolor: ST-stal) 159,00 zł

47 CDN-5N GR Podświetlana lista lokatorów (ok.5 wpisów) (kolor: GR-grafit) 85,00 zł

48 CDN-5NACC GR Podświetlana lista lokatorów (ok. 5 wpisów) z wbudowanym czytnikiem kart i breloków 
zbliżeniowych (kolor: GR-grafit) 159,00 zł

49 CDN-5N BR Podświetlana lista lokatorów (ok.5 wpisów) (kolor: BR-brąz) 85,00 zł

50 CDN-5NACC BR Podświetlana lista lokatorów (ok. 5 wpisów) z wbudowanym czytnikiem kart i breloków 
zbliżeniowych (kolor: BR-brąz) 159,00 zł

51 CDN-6N ST Podświetlana lista lokatorów (ok.10 wpisów) (kolor: ST-stal) 95,00 zł

52 CDN-6NACC ST Podświetlana lista lokatorów (ok. 10 wpisów) z wbudowanym czytnikiem kart i breloków 
zbliżeniowych (kolor: ST-stal) 169,00 zł

53 CDN-6N GR Podświetlana lista lokatorów (ok.10 wpisów) (kolor: GR-grafit) 95,00 zł

54 CDN-6NACC GR Podświetlana lista lokatorów (ok. 10 wpisów) z wbudowanym czytnikiem kart i breloków 
zbliżeniowych (kolor: GR-grafit) 169,00 zł

55 CDN-6N BR Podświetlana lista lokatorów (ok.10 wpisów) (kolor: BR-brąz) 95,00 zł

56 CDN-6NACC BR Podświetlana lista lokatorów (ok. 10 wpisów) z wbudowanym czytnikiem kart i breloków 
zbliżeniowych (kolor: GR-brąz) 169,00 zł

57 CDN-17N ST Podświetlana lista lokatorów (ok. 17 wpisów) (kolor: ST-stal) 105,00 zł

58 CDN-17NACC ST Podświetlana lista lokatorów (ok. 17 wpisów) z wbudowanym czytnikiem kart i breloków 
zbliżeniowych (kolor: ST-stal) 199,00 zł

59 CDN-17N GR Podświetlana lista lokatorów (ok. 17 wpisów) (kolor: GR-grafit) 105,00 zł

60 CDN-17NACC GR Podświetlana lista lokatorów (ok. 17 wpisów) z wbudowanym czytnikiem kart i breloków 
zbliżeniowych (kolor: GR-grafit) 199,00 zł

61 CDN-17N BR Podświetlana lista lokatorów (ok. 17 wpisów) (kolor: BR-brąz) 105,00 zł

62 CDN-17NACC BR Podświetlana lista lokatorów (ok. 17 wpisów) z wbudowanym czytnikiem kart i breloków 
zbliżeniowych (kolor: BR-brąz) 199,00 zł

63 CDN-2NP ST Podświetlana lista lokatorów z 2 przyciskami (kolor: ST-stal) 119,00 zł
64 CDN-2NP GR Podświetlana lista lokatorów z 2 przyciskami (kolor: GR-grafit) 119,00 zł
65 CDN-2NP BR Podświetlana lista lokatorów z 2 przyciskami (kolor: BR-brąz) 119,00 zł
66 CDN-6NP ST Podświetlana lista lokatorów z 6 przyciskami (kolor: ST-stal) 149,00 zł
67 CDN-6NP GR Podświetlana lista lokatorów z 6 przyciskami (kolor: GR-grafit) 149,00 zł
68 CDN-6NP BR Podświetlana lista lokatorów  z 6 przyciskami (kolor: BR-brąz) 149,00 zł
69 CDN-10NP ST Podświetlana lista lokatorów z 10 przyciskami (kolor: ST-stal) 199,00 zł
70 CDN-10NP GR Podświetlana lista lokatorów z 10 przyciskami (kolor: GR-grafit) 199,00 zł
71 CDN-10NP BR Podświetlana lista lokatorów z 10 przyciskami (kolor: BR-brąz) 199,00 zł

Moduły dodatkowe zwiększające funkcjonalność systemów
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L.p. Indeks handlowy Opis produktu Cena netto 
detaliczna

1 CDNVS Sumator do systemu video 249,00 zł
2 CDNVSp Sumator pośredni Slave do systemu video 299,00 zł
3 CDNVSbk Sumator do centrali bez kamery do systemu video 99,00 zł
4 CDNVS-60 Sumator do systemu wideo,  bez obudowy, do puszki elektrycznej fi60 219,00 zł
5 FAM-PV-SP Sumator pośredni Slave do systemu FAM-PV 219,00 zł
6 CDNVRau-DIN Rozdzielacz aktywny wideo, na szynę DIN 189,00 zł
7 CDNVRa4 Rozdzielacz aktywny wideo, przelotowy, 4 wyjściowy 189,00 zł
8 CDNVRak4 Rozdzielacz aktywny wideo, końcowy, 4 wyjściowy 189,00 zł
9 CDNVRa2 Rozdzielacz aktywny wideo, przelotowy, 2 wyjściowy 149,00 zł

10 CDNVRak2 Rozdzielacz aktywny wideo, końcowy, 2 wyjściowy 149,00 zł

11 CDNVRau4-60 Rozdzielacz aktywny wideo, uniwersalny, 4 wyjściowy, bez obudowy, do puszki elektrycznej 
fi60 189,00 zł

12 CDNARu-DIN Rozdzielacz audio na szynę DIN 99,00 zł

13 I/O MINI Moduł do sterowania automatyką domową do FAM-P/PV do zamontowania w urządzeniu 99,00 zł

14 CDN-I/O Moduł przekaźnikowy dodatkowych wejść i wyjść do CDNP, INSPIRO, FAMILIO P/PV 149,00 zł

15 PRO I/O

Moduł wejść i wyjść do sterowania automatyką domową do systemu Familio PRO.
*kompatybilny z Familio/Como PRO: możliwość przypisania do indywidualnego adresu: 1, 2 
lub 3 (maks 3 przyciski) lub bez przypisywania do konkretnego adresu (reaguje na dowolny 
przycisk/adres) 

179,00 zł

16 PRO I/O-60

Moduł wejść i wyjść do systemu PRO, bez obudowy, do puszki elektrycznej fi60.
*kompatybilny z Familio/Como PRO: możliwość przypisania do indywidualnego adresu: 1, 2 
lub 3 (maks 3 przyciski) lub bez przypisywania do konkretnego adresu (reaguje na dowolny 
przycisk/adres) 

129,00 zł

17 PRO I/O-60 (G3)

Moduł wejść i wyjść do systemu PRO, bez obudowy, do puszki elektrycznej fi60.
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB)
*kompatybilny z Familio/Como PRO.

129,00 zł

18 CDN-U Moduł sygnalizacyjny z funkcją automatycznego otwierania drzwi bez konieczności 
podnoszenia słuchawki do CDNP, INSPIRO, FAMILIO P/PV 149,00 zł

19 CDN-PK
Uniwersalny moduł przekaźnika umożliwiający podłączenie m.in. zwory 
elektromagnetycznej, elektrozaczepu rewersyjnego itp. (styki przekaźnikowe 5A NO/NC, 
250VAC)

59,00 zł

20 CDN-PK+

Moduł Pk+ jest rozszerzeniem modułu Pk. Służy do współpracy z elektronicznymi 
modułami CDN,  a w szczególności z modułami ACC - czytnikami kart i breloków 
zbliżeniowych. Uniwersalny moduł przekaźnika umożliwiający podłączenie m.in. zwory 
elektromagnetycznej, elektrozaczepu rewersyjnego itp. Służy do współpracy z 
elektronicznymi modułami CDN,  a w szczególności z modułami ACC - czytnikami kart i 
breloków zbliżeniowych. Uniwersalny moduł przekaźnika umożliwiający podłączenie m.in. 
zwory elektromagnetycznej, elektrozaczepu rewersyjnego itp. (styki przekaźnikowe 5A 
NO/NC, 250VAC)

149,00 zł

21 CDN-WZ
Moduł służy do wykrywania zwarcia linii lub uszkodzenia unifonu w lokalu. Automatycznie 
odłącza go od Linii Głównej, zapobiegając tym samym unieruchomieniu całego systemu. 
Moduł posiada 5 osobno kontrolowanych wyjść. do CDNP, INSPIRO, FAMILIO P/PV

109,00 zł

22 CDN-MM Moduł Multi-Master umożliwia podłączenie do 5 central typu master w jednym punkcie 
centralnym (tzw. gwiazdę) do CDNP, INSPIRO. 219,00 zł

23 VIDEO-SW2 MINI-60

Przełącznik kamer 2 wyjściowy, bez obudowy, do puszki elektrycznej fi60.
*kompatybilny z Familio/Como PRO: możliwość przypisania do indywidualnego adresu: 1, 2 
lub 3 (maks 3 przyciski) lub bez przypisywania do konkretnego adresu (reaguje na dowolny 
przycisk/adres) 

199,00 zł

24 PRO-VIDEO-SW2-60 (G3)

Przełącznika 2 kamer do systemu PRO montowany do puszki elektr.60mm. 
G3: 3 generacja, m.in.: możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania 
po magistrali systemu - wymagany PRO-USB)
*kompatybilny z Familio/Como PRO.

199,00 zł

25 PRO-RJ45-ARK-60
PRO-RJ45-ARK-60; Adapter RJ45 na ARK do systemu PRO, umożliwia przejście ze złącza 
RJ45 na złącza śrubowe ARK (pojedyncze żyły), do montażu w puszce elektrycznej 60mm
*kompatybilny z Familio/Como PRO.

43,00 zł

26 MOD-DC-12V Moduł konwertera napięcia z 14-16VDC na 12VDC / 0,5A. Np. do zasilania elektrozaczepów 
rewersyjnych 35,00 zł

28 MOD-10NBP Moduł obsługi 10 przycisków zewnętrznych wywołania (do zabudowy) 149,00 zł
29 MOD-SPK-P Moduł rozmówny MOD-SPK-P (do zabudowy) 229,00 zł
30 MOD-SPK-PRO Moduł rozmówny MOD-SPK-PRO (do zabudowy) 229,00 zł
31 MOD-CAM-COAX Kamera kopułkowa z wyjściem wideo koncentrycznym 299,00 zł

Moduły rozmówne do zabudowy

ACO - Moduły audio /wideo / zwiekszające funkcjonalność systemów

Sumatory / Rozdielacze

Moduły specjalne zwiekszające funkcjonalność systemów
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L.p. Indeks handlowy Opis produktu Cena netto 
detaliczna

1 FAM-MPRO 7-S Podstawka biurkowa do wideomonitora MPRO 7 / INS-MP7, stal nierdzewna 89,00 zł

2 CDN-R2-S Ramka podtynkowa mała CDN do CDNP7, z uchwytami montażowymi, stal kwasoodporna 55,00 zł

3 CDN-R2-S NT Ramka natynkowa mała CDN, do CDNP7, stal kwasoodporna 109,00 zł
4 CDN-R2-S2 Ramka podtynkowa mała CDN podwójna, do CDNP7, stal kwasoodporna 105,00 zł

5 CDN-R2-M Ramka podtynkowa średnia CDN do CDNP7, z uchwytami montażowymi, stal 
kwasoodporna 65,00 zł

6 CDN-R2-M NT Ramka natynkowa średnia CDN, do CDNP7, stal kwasoodporna 119,00 zł
7 CDN-R2-M2 Ramka podtynkowa średnia CDN podwójna, do CDNP7, stal kwasoodporna 125,00 zł

8 CDN-R2-L Ramka podtynkowa duża CDN do CDNP7,  z uchwytami montażowymi, stal kwasoodporna 70,00 zł

9 CDN-R2-L NT Ramka natynkowa duża CDN, do CDNP7, stal kwasoodporna 119,00 zł

10 CDN-R2-L2 Ramka podtynkowa duża CDN podwójna, do CDNP7, stal kwasoodporna 135,00 zł

11 CDN-R-ABS Ramka podtynkowa mała, do CDNP5/6, CDNC/B, CDNA, tworzywo ABS 16,00 zł
12 CDN-R-S Ramka podtynkowa mała CDN, do CDNP5/6, CDNC/B, CDNA, stal kwasoodporna 40,00 zł
13 CDN-R-S NT Ramka natynkowa mała CDN, do CDNP5/6, CDNC/B, CDNA, stal kwasoodporna 89,00 zł

14 CDN-R-S2 Ramka podtynkowa mała CDN podwójna, do CDNP5/6, CDNC/B, CDNA, stal kwasoodporna 75,00 zł

15 CDN-R-S2 NT Ramka natynkowa mała CDN podwójna, do CDNP5/6, CDNC/B, CDNA, stal kwasoodporna 175,00 zł

16 CDN-R-M Ramka podtynkowa średnia CDN,  do CDNP5/6, CDNC/B, CDNA, stal kwasoodporna 50,00 zł

17 CDN-R-M NT Ramka natynkowa średnia CDN, do CDNP5/6, CDNC/B, CDNA, stal kwasoodporna 99,00 zł

18 CDN-R-M2 Ramka podtynkowa średnia CDN podwójna, do CDNP5/6, CDNC/B, CDNA, stal 
kwasoodporna 95,00 zł

19 CDN-R-M2 NT Ramka natynkowa średnia CDN podwójna, do CDNP5/6, CDNC/B, CDNA, stal 
kwasoodporna 195,00 zł

20 CDN-R-L Ramka podtynkowa duża CDN,  do CDNP5/6, CDNC/B, CDNA, stal kwasoodporna 50,00 zł
21 CDN-R-L NT Ramka natynkowa duża CDN, do CDNP5/6, CDNC/B, CDNA, stal kwasoodporna 99,00 zł

22 CDN-R-S-SPEC ST Ramka podtynkowa CDN „specjalna”, do montażu modułów dodatkowych, do CDNP5/6, 
CDNC/B, CDNA, zaślepka (kolor: ST-stal), stal kwasoodporna 79,00 zł

23 CDN-R-S-SPEC GR Ramka podtynkowa CDN „specjalna”, do montażu modułów dodatkowych, do CDNP5/6, 
CDNC/B, CDNA, zaślepka (kolor: GR-grafit), stal kwasoodporna 79,00 zł

24 CDN-R-S-SPEC BR Ramka podtynkowa CDN „specjalna”, do montażu modułów dodatkowych,  do CDNP5/6, 
CDNC/B, CDNA, zaślepka (kolor: BR-brąz), stal kwasoodporna 79,00 zł

25 CDN-D-S Daszek do małych ramek pojedynczych podtynkowych CDN, stal kwasoodporna. 49,00 zł
26 CDN-D-M Daszek do średnich ramek pojedynczych podtynkowych CDN,  stal kwasoodporna . 54,00 zł
27 CDN-D-L Daszek do dużych ramek pojedynczych podtynkowych CDN, stal kwasoodporna. 59,00 zł

28 ZAS-CDN-5N Zaślepka serwisowa montowana w miejscu małego modułu: 5N, 5NACC, 2NP, ACC, 230E, 
ABC, CDNVK; stal ocynkowana 20,00 zł

29 ZAS-CDN-6N Zaślepka serwisowa montowana w miejscu średniego modułu: 6N, 6NACC, 6NP lub 2 
małych modułów np. 5N, 5NACC, 2NP, ACC, 230E, ABC, CDNVK; stal ocynkowana 22,00 zł

30 ZAS-CDN-17N Zaślepka serwisowa montowana w miejscu centrali CDNA, CDNC, CDNCB, CDNP5, CDNP6 
lub dużego modułu: 17N, 17NACC, 10NP stal ocynkowana 25,00 zł

Daszki do ramek montażowych, podtynkowych do central z serii CDNP 7, 6, 5 / CDNA / CDNC / CDNCB

Akcesoria montażowe do ramek podtynkowych CDN

Ramki montażowe do central z serii CDNP7

ACO - Elementy montażowe Como-Familio / Inspiro / CDN

PodstawkI biurkowe do odbiorników

Ramki montażowe, podtynkowe, do central z serii CDNP 6, 5 /CDNA / CDNC/ CDNCB
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L.p. Indeks handlowy Opis produktu Cena netto 
detaliczna

1 GLASS-PRO-7 WH

Wideomonitor głośnomówiący; 7” kolorowy wyświetlacz; szklany, płaski, biały front; do 
systemu PRO (typ instalacji: skrętka cat. 5e lub 6: UTP); dotykowe i podświetlane ikony; 
interkom (łączność pomiędzy monitorami); 7-stopniowa regulacja głośności, funkcja 
dzwonka do drzwi; 8 melodyjnych dzwonków (3 generacja szklanego monitora PRO:  m.in. 
możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania po magistrali systemu - 
wymagany PRO-USB). Zastępuje MPRO 7 WH.
*kompatybilny z Familio/Como PRO

899,00 zł

2 GLASS-PRO-7 BK

Wideomonitor głośnomówiący; 7” kolorowy wyświetlacz; szklany, płaski, czarny front; do 
systemu PRO (typ instalacji: skrętka cat. 5e lub 6: UTP); dotykowe i podświetlane ikony; 
interkom (łączność pomiędzy monitorami); 7-stopniowa regulacja głośności, funkcja 
dzwonka do drzwi; 8 melodyjnych dzwonków (3 generacja szklanego monitora PRO:  m.in. 
możliwość programowania ustawień i aktualizacji oprogramowania po magistrali systemu - 
wymagany PRO-USB).
Zastępuje MPRO 7 BK.
*kompatybilny z Familio/Como PRO

899,00 zł

3 MPRO 7 WH

Wideomonitor głośnomówiący; 7” kolorowy wyświetlacz; szklany, płaski, biały front; do 
systemu PRO (typ instalacji: skrętka cat. 5e lub 6: UTP); dotykowe i podświetlane ikony; 
interkom (łączność pomiędzy monitorami); 7-stopniowa regulacja głośności.
* kompatybilny z Familio/Como PRO: możliwość przypisania do indywidualnego adresu: 1, 2 
lub 3 (maks 3 przyciski) lub bez przypisywania do konkretnego adresu (reaguje na dowolny 
przycisk/adres).

899,00 zł

4 MPRO 7 BK

Wideomonitor głośnomówiący; 7” kolorowy wyświetlacz; szklany, płaski, czarny front; do 
systemu PRO (typ instalacji: skrętka cat. 5e lub 6: UTP); dotykowe i podświetlane ikony; 
interkom (łączność pomiędzy monitorami); 7-stopniowa regulacja głośności.
* kompatybilny z Familio/Como PRO: możliwość przypisania do indywidualnego adresu: 1, 2 
lub 3 (maks 3 przyciski) lub bez przypisywania do konkretnego adresu (reaguje na dowolny 
przycisk/adres).

899,00 zł

5 MPRO 4 (G2)

Wideomonitor słuchawkowy; 4" kolorowy wyświetlacz; biały; do systemu PRO (typ instalacji: 
skrętka cat. 5e lub 6: UTP); 3 stopniowa regulacja głośności dzwonka; magnetyczne 
odkładanie słuchawki; 3 przyciski: otwieranie/funkcyjny/podgląd; funkcja dzwonka do drzwi; 
sygnalizacja optyczna wyciszenia i dzwonienia; interkom (tylko odbieranie rozmowy).
*kompatybilny z Familio/Como PRO

479,00 zł

6 MPRO 3,5 (G2)

Wideomonitor słuchawkowy; 3,5" kolorowy wyświetlacz; biały; do systemu PRO (typ 
instalacji: skrętka cat. 5e lub 6: UTP); 3 stopniowa regulacja głośności dzwonka; 
magnetyczne odkładanie słuchawki; 3 przyciski: otwieranie/funkcyjny/podgląd; funkcja 
dzwonka do drzwi; sygnalizacja optyczna wyciszenia i dzwonienia; interkom (tylko 
odbieranie rozmowy).
*kompatybilny z Familio/Como PRO

479,00 zł

7 UPRO (G2)

Unifon do systemu PRO (typ instalacji: 3 żyłowa); biały; 3 stopniowa regulacja głośności 
dzwonka; magnetyczne odkładanie słuchawki; 2 przyciski: otwieranie/funkcyjny; funkcja 
dzwonka do drzwi; sygnalizacja optyczna wyciszenia i dzwonienia; interkom (tylko 
odbieranie rozmowy).
*kompatybilny z Familio/Como PRO

89,00 zł

8 INS-MP7 WH
Monitor INSPIRO 7” kolorowy cyfrowy, dotykowy, głośnomówiący, do systemów 
wideodomofonowych CDN, INSPIRO, Familio P/PV. Regulacja głośności dzwonienia, 
otwieranie, podgląd, sterowanie automatyką domową, (kolor: WH-biały)

899,00 zł

9 INS-MP7 BK
Monitor INSPIRO 7” kolorowy cyfrowy, dotykowy, głośnomówiący, do systemów 
wideodomofonowych CDN, INSPIRO, Familio P/PV. Regulacja głośności dzwonienia, 
otwieranie, podgląd, sterowanie automatyką domową, (kolor: BK-czarny)

899,00 zł

10 MP800 3,5”
Monitor kolorowy cyfrowy 3,5”, głośnomówiący, do systemów wideodomofonowych CDN, 
INSPIRO, Familio P/PV, 7 stopniowa regulacja głośności dzwonienia, dotykowe ikony 
funkcyjne, możliwość realizacji funkcji dzwonka (kolor: biały)

499,00 zł

11 UP800V
Unifon cyfrowy z elektroniką pod wersję wideo, głośnomówiący, do systemów CDN, 
INSPIRO, Familio P/PV, 7 stopniowa regulacja głośności dzwonienia, dotykowe ikony 
funkcyjne, możliwość realizacji funkcji dzwonka. W komplecie z zaślepką (kolor: biały)

209,00 zł

12 UP800
Unifon cyfrowy głośnomówiący, do systemów CDN, INSPIRO, Familio P/PV, 7 stopniowa 
regulacja głośności dzwonienia, dotykowe ikony funkcyjne, możliwość realizacji funkcji 
dzwonka (kolor: biały)

159,00 zł

13 UP800 LCD 3,5"
Moduł kompletny kolorowego wyświetlacza LCD 3,5”. Stosowany zamiennie z zaślepką 
wchodzącą w skład unifonu UP800V. Niezbędny do rozbudowy systemu audio na wideo,  
(kolor: biały)

349,00 zł

ACO - Odbiorniki audio/wideo

Odbiorniki audio/wideo dedykowane do systemu cyfrowego PRO

Odbiorniki audio/wideo dedykowane do systemu cyfrowego P
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14 INS-MPR 4" (G2)

Monitor INSPIRO – kolorowy cyfrowy 4”do systemów wideodomofonowych CDN, INSPIRO, 
Familio P/PV, magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja głośności 
dzwonienia, 3 przyciski - otwieranie, podgląd, dodatkowy funkcyjny możliwość realizacji 
funkcji dzwonka. (kolor: biały)

479,00 zł

15 INS-MPR 3,5" (G2)

Monitor INSPIRO – kolorowy cyfrowy 3,5”do systemów wideodomofonowych CDN, 
INSPIRO, Familio P/PV, magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, 3 przyciski - otwieranie, podgląd, dodatkowy funkcyjny możliwość 
realizacji funkcji dzwonka (kolor: biały)

479,00 zł

16 INS-UP (G2) Unifon cyfrowy INSPIRO (magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, 2 przyciski - otwieranie, dodatkowy funkcyjny (kolor: biały) 54,00 zł

17 INS-UP720MR (G2)
Unifon cyfrowy INSPIRO magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, funkcja hold, 2 przyciski - otwieranie, dodatkowy funkcyjny), 
możliwość realizacji funkcji dzwonka (kolor: biały)

89,00 zł

18 INS-UP720M (G2)
Unifon cyfrowy INSPIRO magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, funkcja hold, 2 przyciski - otwieranie, dodatkowy funkcyjny (kolor: 
biały)

54,00 zł

19 INS-UP720B (G2) Unifon cyfrowy INSPIRO 3 stopniowa regulacja głośności dzwonienia, funkcja hold , 1 
przycisk – otwieranie (kolor: biały) 43,00 zł

20 INS-UA720M (G2) Unifon analogowy INSPIRO, magnetycznie odkładana słuchawka, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, 2 przycisk otwieranie/funkcyjny (kolor: biały) 65,00 zł

21 INS-UA (G2) Unifon analogowy INSPIRO magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, 2 przyciski - otwieranie, dodatkowy funkcyjny (kolor: biały) 65,00 zł

22 INS-UC720M (G2) Unifon cyfral/bartar INSPIRO, magnetycznie odkładana słuchawka, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, 2 przycisk – otwieranie/funkcyjny. (kolor: biały) 65,00 zł

23 INS-UC (G2) Unifon cyfral/bartar INSPIRO magnetyczne odkładanie słuchawki, 3 stopniowa regulacja 
głośności dzwonienia, 2 przyciski - otwieranie, dodatkowy funkcyjny (kolor: biały) 65,00 zł

Odbiorniki audio dedykowane do systemu  typu "Cyfral/Bartar"

Odbiorniki audio dedykowane do systemu analogowych
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L.p. Indeks handlowy Opis produktu Cena netto 
detaliczna

1 INS-ZS Autonomiczny zamek szyfrowy INSPIRO obsługa do 255 indywidualnych kodów otwierania, 
białe podświetlenie,dwa niezależnie sterowane wyjścia, stal nierdzewna 299,00 zł

2 INS-ACC Autonomiczny czytnik kart i breloków zbliżeniowych INSPIRO, wyświetlacz LED, obsługa do 
1536 kart 299,00 zł

3 INS-OB Przycisk zwierny, podtynkowy, stal nierdzewna 69,00 zł

4 INS-OB-60 Przycisk zwierny wyjścia, podświetlany, podtynkowy, stal nierdzewna, do puszki elektrycznej 
fi60 69,00 zł

L.p. Indeks handlowy Opis produktu Cena netto 
detaliczna

1 FAM-MPRO 7-S Podstawka biurkowa do wideomonitora MPRO 7 / INS-MP7, stal nierdzewna 89,00 zł

L.p. Indeks handlowy Opis produktu Cena netto 
detaliczna

1 PS65-15 DIN Zasilacz prądu stałego na szynę DIN (4 moduły), 15VDC, 4A, zacisku PE, do systemów ACO 179,00 zł

2 PS-HDR-60-15MA
Zasilacz prądu stałego na szynę DIN (3 moduły) , 15VDC, 4A, brak zacisku PE,  do 
systemów ACO (zalecany opcjonalny MOD-PE-GND), możliwość regulacji napięcia 
wyjściowego: 13,5V - 18V

99,00 zł

3 PS-MDR-20-15 Zasilacz prądu stałego na szynę DIN (1 moduł), 15VDC, 1.34A, zacisk PE, do systemów 
ACO, możliwość regulacji napięcia wyjściowego: 12,5V - 17,5V) 70,00 zł

4 PS18-15 ZW Zasilacz Wtyczkowy prądu stałego, 15VDC, 1.25A, dedykowany do bramki acoGO! P-IP / 
WIFI; biały; wtyczka DC prosta 5.5X2.5; Model: M150125E002 35,00 zł

5 TR 11,5V 1,2A Transformator 11,5V 1,2A, z przewodami i wtyczką 230V 36,00 zł
6 TR 11,5V 1,2A DIN Transformator 11,5V 1,2A, na szynę DIN (3 moduły) 45,00 zł
7 TR 11,5V 2A DIN Transformator 11,5V 2A, na szynę DIN (4 moduły) 52,00 zł

8 PS45-15-PRO-13 Zasilacz video z wbudowanym rozdzielaczem do systemu Familio PRO, na szynę DIN 
15VDC, 3A 339,00 zł

# Zasilanie

# Autonomiczne urządzenia

# Akcesoria do systemów
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