
Podgrzewana, kolorowa kamera o wysokiej roz-
dzielczości (min. 600 linii), z szerokokątnym obiek-
tywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku 
obserwacji kamery, wraz z podświetleniem LED 
w podczerwieni +/- 20° w każdą ze stron. Dosko-
nały obraz w dzień i w nocy

DOMOFONY
ZESTAWY

Kamera

Indywidualne podświetlane przyciski wywołania 
wykonane ze stali nierdzewnej z podświetlanymi, 
łatwo wymiennymi miejscami opisowymi 

Przyciski

Płaski panel o grubości 2mm wykonany ze szczot-
kowanej stali nierdzewnej. Odporny na warunki at-
mosferyczne i akty wandalizmu

Odporność

   CECHY
  Urządzenia dostosowane do obsługi przez osoby z niepełnosprawnością

  Urządzenia dedykowane dla domów jedno i kilkurodzinnych

  Szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu

  Możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku otwierania

  Intuicyjna i komfortowa obsługa

  Automatyka domowa (sterowanie urządzeniami zewnętrznymi  np. bramą wjazdową)

  Programowanie oraz aktualizacja oprogramowania z poziomu panelu oraz 
      komputera za pomocą kabla USB

  Darmowe oprogramowanie dostępne na ww.aco.com.pl

www.plast-met.pl
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ZŁOTY
ZESTAW

SREBRNY
ZESTAW

Panel FAM-PV-1NPZSACC
Panel FAM-PV-2NPZSACC

Panel FAM-PV-1NPACC*
Panel FAM-PV-2NPACC*

Panel FAM-PV-1NPZSACC
Panel FAM-PV-2NPZSACC

Panel FAM-PV-1NPACC*
Panel FAM-PV-2NPACC*

Wideomonitor INS-MP7 
Biały*/Czarny

Zasilacz 
DR-60-15

moduł otwarcia 
bramy I/O MINI

5 breloków  
zbliżeniowych

TR-ACO n.

Zasilacz 
DR-60-15

moduł otwarcia 
bramy I/O MINI

5 breloków  
zbliżeniowych

TR-ACO n.

Wideomonitor 
INS-MPR 4’’ 

biały*

Wideomonitor 
MP800 3,5’’ 

biały

WIDEODOMOFONY



5 breloków zbliżeniowych 
TR-ACO n.

DOMOFONY

BRĄZOWY
ZESTAW

Panel FAM-P-1NPZSACC
Panel FAM-P-2NPZSACC

Panel FAM-P-1NPACC*
Panel FAM-P-2NPACC*

Transformator 
TRDIN 11,5V/1,2A

moduł otwarcia 
bramy I/O MINI

5 breloków  
zbliżeniowych

TR-ACO n.

Odbiornik 
słuchawkowy

INS-UP*

Unifon 
UP800 biały

Kompletny zestaw domofonowy obejmuje: panel, wideomonitor/unifon lub 
odbiornik słuchawkowy, zasilacz/transformator, moduł otwarcia bramy oraz 5 
breloków zbliżeniowych

ZŁOTY**
Przykładowy zestaw:

Panel FAM-PV-1NPACC

Wideomonitor INS-MP7 
biały,

Zasilacz DR-60-15

* Asortyment dostępny na stanie magazynowym, pozostałe warianty oferty 
dostępne w terminie do 14 dni roboczych

moduł otwarcia bramy 
I/O MINI

** Dodatkowa opcja: przycisk wyjścia, zwalniający furtkę

www.plast-met.pl



  Ulotka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  Produkty przedstawione w ulotce mogą być wyrobem niestandardowym lub zawierać elementy specjalne.
  Jako producent zastrzegamy sobie prawo bez powiadamiania Kupującego do wprowadzania zmian technologicznych polepszających jakość i funkcjonalność 

naszych produktów.  Kolory przedstawione w ulotce mogą różnić się od rzeczywistych.  Kopiowanie tylko za zgodą Plast-Met Sp. z o.o.  Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.plast-met.pl

PLAST-MET CENTRALA
ul.Milicka 34

55-100 Trzebnica
+48(71)3120793
+48(71)3870830

biuro@plast-met.pl
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