
DOMOFON 
DOKŁADNIE
W TWOIM STYLU

Gdy powstaje nowy dom, to każdy detal 
jest ważny, a jeden drobiazg może zepsuć 
całe wrażenie. Dlatego starannie dobierasz 
materiały, z jakich zostanie zbudowany. 
Pora na wybór domofonu, urządzenia, 
które powita Twoich gości jeszcze przed Tobą. 
Jak będzie wyglądać? 

Domofony ACO
Liczy się pierwsze wrażenie

DOSKONAŁA POLSKA JAKOŚĆ OD 20 LAT ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



Płaski, szklany panel:  
nowoczesne rozwiązanie 
łatwe do utrzymania 
w czystości.

Kolorowy, 
wyrazisty obraz.

Intuicyjna 
i komfortowa 
obsługa.

Głośnomówiący. 
Czysty, pozbawiony 
zakłóceń dźwięk.

Automatyka domowa: 
sterowanie urządzeniami 
zewnętrznymi, np. bramą, 
oświetleniem, roletami.

Funkcja Office: 
automatyczne otwieranie 
drzwi, możliwość 
włączenia i wyłączenia 
w dowolnym momencie.

Dotykowy panel: 
niezawodne
rozwiązanie na lata.

Intercom:
łączność wewnętrzna  
między wideomonitorami.

Czym jest domofon? 
W ACO myślimy: domofon to WIZYTÓWKA 
domu! 

Każdy szczegół składa się na to pierwsze, naj-
ważniejsze wrażenie. Uważnie wybierasz ele-
wację, kolor ścian, podłogi, meble, pomyśl też 
o domofonie! 
Minimalistyczny panel ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej będzie stanowić wyjątkowo es-
tetyczne i nowoczesne uzupełnienie wejścia 
do Twojego domu. Ważny jest również Twój 
komfort, a to zapewnia pierwszy polski szkla-
ny wideomonitor i przemyślane funkcje ACO 
FAMILIO. Ten domofon urzeknie Cię perfekcją 
wykonania i będzie służyć Ci przez długie lata.

Jakie możliwości kryje w sobie nowoczesny 
domofon? Kolorowy wyświetlacz połączony 
z kamerą w panelu zewnętrznym, możliwość 
otwierania drzwi i zabezpieczenia posesji, 
możliwość sterowania automatyką domową. 
Urządzenia z serii FAMILIO można stosować 
zarówno w domu jednorodzinnym, jak i w sys-
temach wieloabonentowych.
Użytkownicy ACO doceniają przemyślane roz-
wiązania, intuicyjną obsługę, ponadczasowy 
design, natomiast dla instalatorów istotny jest 
łatwy montaż i gwarantowana jakość naszych 
urządzeń. 

Cały proces produkcyjny – od projektu po go-
towe urządzenia – odbywa się w Polsce.

Niezawodność, innowacyjność i trwałość to 
znaki rozpoznawcze marki ACO.

Pierwszy polski szklany wideomonitor

Wyświetlacz 7”



Zestaw
FAMILIO PRO 

Cyfrowy system wideodomofonowy dedy-
kowany dla domów jedno i kilkurodzinnych. 
Połączenie nowoczesnej technologii, trwa-
łych materiałów i przemyślanych rozwiązań. 
Wszystko zawarte w minimalistycznej formie.

Nowoczesna szerokokątna, 
regulowana, kolorowa, pod-
grzewana kamera. Nowatorskie, 
ruchome podświetlenie LED 
działające w podczerwieni. 
Doskonały obraz w dzień 
i w nocy.

Płaski panel przedni wykonany 
ze szczotkowanej stali nierdzewnej. 
Odporny na warunki atmosferyczne 
i akty wandalizmu.

Jeden, dwa lub trzy indy-
widualnie podświetlane 
przyciski wywołania wyko-
nane ze stali nierdzewnej 
z podświetlanymi, łatwo 
wymiennymi miejscami 
opisowymi.

Szerokie możliwości. Indywidu-
alna konfiguracja ustawień.

Wbudowany czytnik 
breloków zbliżeniowych.

Wbudowany zamek szyfrowy.

Programowanie z poziomu 
centrali oraz komputera 
za pomocą kabla USB.  
Darmowe oprogramowanie  
dostępne na www.aco.com.pl

Możliwość podłączenia 
zewnętrznego przycisku 
otwierania.

Urządzenia z grupy FAMILIO wy-
stępują w wersji podtynkowej 
oraz natynkowej (z wyłączeniem 
FAMILIO A).

Wybrane cechy paneli z grupy FAMILIO

Panel dostosowany do obsługi  
przez osoby niewidzące, niesłyszące  
oraz niepełnosprawne ruchowo.

Możliwość podłączenia  
elektrozaczepów różnego typu.

Podświetlane indywidualnie przyciski 
ze stali nierdzewnej, opcjonalnie 
zgodne z językiem Braille’a.
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ACO
Producent cyfrowych 
systemów domofonowych 
i wideodomofonowych

ul. Diamentowa 7
62-002 Suchy Las
NIP: 781-004-35-71
REGON: 631051782

 +48 61 843 93 71
biuro@aco.com.pl
www.aco.com.pl 

DOSKONAŁA POLSKA JAKOŚĆ OD 20 LAT

Miejsce na pieczątkę


