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Karta katalogowa ACO 

 

 

System domofonowy CDN 

Podstawowa kaseta domofonowa CDNP5 z wbudowaną centralą 

domofonową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moduły do kasety CDNP: 

 

Zalety kasety: 

 Wykonana z materiałów odpornych na 

wandalizm i warunki atmosferyczne 

 Czytelna podświetlona klawiatura mechaniczna 

 Dostępne kolory: Brąz i Grafit 

 Możliwość dokupienia wielu modułów 

dodatkowych 

 Czytelny wyświetlacz LCD 

 Kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi 

urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio 

P/PV 

 Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. 

bramą oraz szlabanem (za pomocą 

dodatkowych modułów) 

Czytnik breloków 

(CDN-ACC) 

Kolorowa kamera 

wideo (CDNVK) 

Elektroniczna lista 

lokatorów (CDN-230E) 
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Listy opisowe CDN są dostępne w 3 kolorach: 

brąz, grafit oraz stal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaseta CDNP6ACC z wbudowanym czytnikiem breloków 

 

 

 

Lista opisowa dla  

ok. 17 lokatorów 

(CDN-17N) 
Lista opisowa dla  

ok. 6 lokatorów 

(CDN-6N) Lista opisowa dla 

ok. 5 lokatorów 

(CDN-5N) 

Zalety kasety: 

 Wykonana z materiałów odpornych na 

wandalizm i warunki atmosferyczne 

 Czytelna podświetlona klawiatura 

mechaniczna 

 Dostępny kolor: Stalowy 

 Możliwość dokupienia wielu modułów 

dodatkowych 

 Podgrzewany wyświetlacz LCD 

 Wbudowany czytnik breloków zbliżeniowych 

 Kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi 

urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio 

P/PV 

 Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. 

bramą oraz szlabanem (za pomocą 

dodatkowych modułów) 
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Kaseta CDNP7 z wbudowaną centralą domofonową 

 

 

 

Zalety unifonu Inspiro INS-UP 

 Wykonanie: Obudowa z tworzywa ABS 

 Dostępny kolory: Biały, Ecru 

 Magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki 

 Natynkowy sposób montażu 

 3 stopniowa regulacja głośności dzwonienia 

 Kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi 

urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio 

P/PV 

 Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. 

bramą oraz szlabanem (za pomocą 

dodatkowych modułów) 

Unifony cyfrowe polskiej firmy ACO: 

Zalety kasety: 

 Wykonana ze stopu aluminium odpornego na 

wandalizm i warunki atmosferyczne 

 Czytelna podświetlona klawiatura 

mechaniczna wykonana ze stali nierdzewnej 

 Dostępny kolor: Stalowy 

 Możliwość dokupienia wielu modułów 

dodatkowych 

 Podgrzewany wyświetlacz  LCD 

 Kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi 

urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio 

P/PV 

 Wbudowany czytnik breloków zbliżeniowych 

z diodą sygnalizującą miejsce zbliżenia 

 Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. 

bramą oraz szlabanem (za pomocą 

dodatkowych modułów) 
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Zalety unifonu Inspiro INS-UP720B 

 Wykonanie: Obudowa z tworzywa ABS 

 Dostępny kolor: Biały 

 Tradycyjny mechanizm odkładania słuchawki na 

podwójnym zaczepie 

 Natynkowy sposób montażu 

 3 stopniowa regulacja głośności dzwonienia 

 Kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi 

urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio 

P/PV 


