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Wybierz ze strony spisu treści interesującą Cię grupę produk-
tów i kliknij w przycisk “Więcej”

Na stronie wybranej grupy produktów poznasz więcej szczegó-
łów na ich temat. Możesz sprawdzić ich koszt klikając w odpo-
wiedni przycisk (Online lub Druk), w ten sposób otworzysz 
cennik w wersji elektronicznej lub przygotowanej do druku.

Możesz spokojnie przeglądać produkty firmy Aco.
Zostały opisane w przejrzysty sposób w tabelach, dodatkowo 
oznaczone odpowiednimi symbolami, tak by maksymalnie uła-
twić orientację w asortymencie. 

2W razie pytań, zachęcamy do kontaktu na: aco.com.pl
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Działa w ramach systemu P:
- instalacja 2-żyłowa (do

podłączenia odbiorników),
- audio, cyfrowy,
- pasywny (odbiorniki nie

wymagają zasilania),
- każdy odbiornik adresowany

niezależnie (maksymalnie
255 adresów),

- dla jednego adresu przypisany
jest jeden odbiornik,

- możliwość budowania systemów
wielowejściowych

 P P AKTYWNY

Odbiornik audio aktywny do  
systemu P lub PV:

- wymagane dodatkowe
zasilanie DC,

- instalacja: 4-żyłowa (do
podłączenia odbiorników),

- dodatkowe funkcję
- możliwość pracy wielu

odbiorników pod tym samym
adresem

 PV

Kompatybilne z systemem PV:
- instalacja oparta o przewód UTP

(skrętka Cat. 5e / 6),
- video, cyfrowy,
- odbiorniki aktywne (dodatkowe

funkcje odbiorników),
- możliwość pracy wielu

odbiorników pod tym samym
adresem,

- każdy odbiornik adresowany
niezależnie (maksymalnie
255 adresów),

- możliwość budowania systemów
wielowejściowych

PRO-A

Działa w ramach systemu
PRO-A i PRO:

- instalacja 3-żyłowa (do
podłączenia wszystkich
urządzeń),

- audio, cyfrowy,
- odbiorniki aktywne (dodatkowe

funkcje odbiorników),
- każdy odbiornik adresowany

niezależnie (maksymalnie
127 / 1023 adresów w systemie
- dotyczy G3),

- nowoczesne funkcje
(programowanie/aktualizacja
oprogramowania/zarządzanie
systemem z jednego miejsca –
po magistrali systemu,
dotyczy G3),

- maksymalnie dwa panele
w systemie

 PRO

Działa w ramach systemu
PRO i PRO-A:

- instalacja oparta o przewód UTP:
skrętka Cat. 5e / 6 (do
podłączenia wszystkich
urządzeń),

- video, cyfrowy
- odbiorniki aktywne (dodatkowe

funkcje odbiorników)
- każdy odbiornik adresowany

niezależnie (maksymalnie
127 / 1023 adresów w systemie
– dotyczy G3)

- nowoczesne funkcje
(programowanie/aktualizacja
oprogramowania/zarządzanie
systemem z jednego miejsca - po
magistrali systemu, dotyczy G3),

- maksymalnie dwa panele
w systemie

 A

Działa w ramach systemu
analogowego:

- instalacja: 4 lub 5 lub 6 -żyłowa
(do podłączenia odbiorników),

- maksymalnie 64 odbiorniki
- przewody od każdego obornika

schodzą się centralnie

 C

Działa w ramach systemu
"Cyfral":

- instalacja: 2-żyłowa (do
podłączenia odbiorników)

- maksymalnie 64 odbiorniki
- przewody od każdego obornika

schodzą się centralnie
- (!) urządzenia o oznaczeniu

"CDNCB" kompatybilne są
z systemem "Cyfral/Bartar"

Opis systemów



#miejsko 
#niezawodnie 
#ztradycją

s. 7s. 6

CDN

WIĘCEJ

#domowo
#funkcjonalnie 
#elegancko

Como

WIĘCEJ

#poswojemu 
#kreatywnie
#takjakchcesz

s. 10

Personalizacja

WIĘCEJ

s. 8

Familio
#rodzinnie 
#odpokoleń 
#stylowo

WIĘCEJ
s. 9

#inspirująco
#nowocześnie 
#zklasą

Inspiro

WIĘCEJ

s. 11

#audio
#wideo
#IP

Odbiorniki

WIĘCEJ
s. 12

#premierowo 
#prostozfabryki 
#innowacyjnie

Nowości

WIĘCEJ
s. 13

#koniecserii
#dowyczerpania 
#ostatnie

Wyprzedaż

WIĘCEJ

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Af2f671ed-7d04-4f75-b360-1f608caee53b


STATUS

WyprzedażW

Nowość w asortymencieN

Produkt na zamówienieNZ

FUNKCJE

LINIE PRODUKTOWE (oznaczenie kolorem)

Rozwiązania i produkty dla osób 
z niepełnosprawnościami

Autonomiczne urządzenia

Moduły dodatkowe

Akcesoria

CDN Como Familio Inspiro

Nowości Odbiorniki Personalizacja Wyprzedaż

Montaż
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Legenda

Na schematach poniżej i obok przedstawiono system oznaczeń stosowany 
w dokumencie i tabelach. Opisane zostały: linie produktowe, statusu pro-
duktu oraz jego funkcje. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi infor-
macjami, ponieważ ułatwią one sprawne poruszanie sie po całym doku-
mencie. Dziękujemy!
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Zasilanie

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu na: aco.com.pl
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Produkty działają w systemach: P, PV, A, C
Niezawodne domofony w przestrzeni miejskiej.

LINIA CDN

Seria CDN to synonim klasyki i niezawodności w przestrzeni miejskiej. W jej ofercie znajdziesz 
domofony dedykowane budownictwu wielorodzinnemu, charakteryzujące się wysoką  funkcjo-
nalnością i wytrzymałością. Produkty podzieliliśmy na kategorie, aby ułatwić Ci ich  wyszukiwa-
nie w cenniku. Możesz przejrzeć go od razu w wersji elektronicznej klikając w przycisk „Online” 
lub wydrukować wybierając opcję “Druk”.

CENTRALA I ODBIORNIK MUSZĄ DZIAŁAĆ W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU. 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu na: aco.com.pl 6

ONLINE DRUK

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tmxeU-8xsP_ygnEP_PoMsIsmE7T62XQz5VeWxRQ55CQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1iw9wwssH9nqs_mQ0sMOE8kEpdymbdMzH
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Produkty działają w systemach: PRO, PRO-A
Urządzenia dedykowane budynkom jednorodzinnym.

LINIA COMO

Seria Como zawiera urządzenia nowej generacji przeznaczone do obsługi budynków  jedno- i kil-
kurodzinnych. Jest ona dedykowana klientom indywidualnym, ceniącym sobie nowoczesny 
design oraz szeroki wybór funkcjonalności. Produkty podzieliliśmy na kategorie, aby ułatwić Ci 
ich  wyszukiwanie w cenniku. Możesz przejrzeć go od razu w wersji elektronicznej klikając w 
przycisk „Online” lub wydrukować wybierając opcję “Druk”.

CENTRALA I ODBIORNIK MUSZĄ DZIAŁAĆ W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU. 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu na: aco.com.pl

ONLINE DRUK

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pLbqs95cZUjuU0y96PYRRZfJPYQ8UvvrRYfQL0QbVL4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1TIBx14qYPMm_FJQL22-HTnLSWyyUmIRm
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Produkty działają w systemach: PRO, PRO-A, P, PV
Klasyczne urządzenia do budownictwa jedonorodzinnego.

LINIA FAMILIO

Seria Familio zawiera klasyczne, eleganckie urządzenia przeznaczone do obsługi budynków 
jedno- i kilkurodzinnych. Jest ona dedykowana klientom indywidualnym, ceniącym sobie nieza-
wodność oraz wysoki komfort użytkowania. Produkty podzieliliśmy na kategorie, aby ułatwić Ci 
ich wyszukiwanie w cenniku. Produkty podzieliliśmy na kategorie, aby ułatwić Ci ich  wyszukiwa-
nie w cenniku. Możesz przejrzeć go od razu w wersji elektronicznej klikając w przycisk „Online” 
lub wydrukować wybierając opcję “Druk”.

CENTRALA I ODBIORNIK MUSZĄ DZIAŁAĆ W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU. 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu na: aco.com.pl 8

ONLINE DRUK

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uhg7SfHeT7R-ttHj_CMPQdJFCQC0zJm-bjhdPaWTar8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15uxi-69KoK_VuXV6sMVpsqKDbIYz__SA


W razie pytań, zachęcamy do kontaktu na: aco.com.pl
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Produkty działają w systemach: P, PV
Technologia inspiruje.

LINIA INSPIRO

Seria Inspiro oferuje nowoczesne i eleganckie rozwiązania dla budownictwa  wielomieszkanio-
wego. Domofony Inspiro mogą pochwalić się bardzo szeroką paletą  funkcjonalności i odporno-
ścią na warunki atmosferyczne. Produkty podzieliliśmy na kategorie, aby ułatwić Ci ich  wyszuki-
wanie w cenniku. Możesz przejrzeć go od razu w wersji elektronicznej klikając w przycisk 
„Online” lub wydrukować wybierając opcję “Druk”.

CENTRALA I ODBIORNIK MUSZĄ DZIAŁAĆ W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU. 
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ONLINE DRUK

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZWkawDAmjDnaLJcM8jjieH4VZGxDR0yj-_77AJvBUJs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1RKn86iZa-e875bhZrWkGjx0YWyTofZAi


Najnowsze produkty w ofercie Aco.
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NOWOŚCI

Stale poszerzamy naszą ofertę o nowe urządzenia oraz innowacyjne rozwiązania technologicz-
ne, dlatego dla Twojej wygody, zebraliśmy je wszystkie w jednym miejscu.Produkty podzieliliśmy 
na kategorie, aby ułatwić Ci ich  wyszukiwanie w cenniku. Możesz przejrzeć go od razu w wersji 
elektronicznej klikając w przycisk „Online” lub wydrukować wybierając opcję “Druk”.

CENTRALA I ODBIORNIK MUSZĄ DZIAŁAĆ W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU. 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu na: aco.com.pl 10

ONLINE DRUK

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uko6rKE2ex1lzLBZBpY2ocWk8SNdTnpBfIYlKKTtc_o/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iw9wwssH9nqs_mQ0sMOE8kEpdymbdMzH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ALp-mUN0ySaKOjxNUaGfju6ey4csXdNh
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Produkty działają w systemach: PRO, PRO-A, P, PV, A, C
Najwyższa jakość dźwięku i obrazu.

ODBIORNIKI

W ofercie Aco znajdują się zarówno odbiorniki audio, jak i wideo, kompatybilne z naszymi centra-
lami. Charakteryzują się wysoką jakością przekazywanego sygnału i funkcjonalnym designem. 
Produkty podzieliliśmy na kategorie, aby ułatwić Ci ich  wyszukiwanie w cenniku. Możesz przej-
rzeć go od razu w wersji elektronicznej klikając w przycisk „Online” lub wydrukować wybierając 
opcję “Druk”.

CENTRALA I ODBIORNIK MUSZĄ DZIAŁAĆ W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU. 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu na: aco.com.pl

ONLINE DRUK

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QqewcM2cCyFJ3SX-Y8TjQOM1KRixxrgHnNceVeI2Pow/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1DDNh0ouNWqKSIefL0rqtWdw2l1I5JmyB
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Produkty działają w systemach: PRO, PRO-A, P, PV
Domofony dopasowane do Twoich potrzeb. 

PERSONALIZACJA

W Aco oferujemy szereg opcji personalizacji naszych produktów, dzięki którym możesz zmienić 
wygląd lub funkcje urządzeń, dobrać dodatkowe udogodnienia (np. alfabet Braille’a), a także 
przedłużyć ich okres gwarancyjny. Aby poznać wszystkie możliwe opcje personalizacji produk-
tów Aco, skontaktuj się z naszym przedstawicielem.Produkty podzieliliśmy na kategorie, aby uła-
twić Ci ich  wyszukiwanie w cenniku. Możesz przejrzeć go od razu w wersji elektronicznej klika-
jąc w przycisk „Online” lub wydrukować wybierając opcję “Druk”.

CENTRALA I ODBIORNIK MUSZĄ DZIAŁAĆ W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU. 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu na: aco.com.pl 12

ONLINE DRUK

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bShq7DlPAc2ebutRHcYnNzPlQ0DUyEcVVQPkEHQm4rc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zh8D3v33rOGAXqfGkzMSYx9droaqkshz
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Produkty dostępne do wyczerpania zapasów. 

WYPRZEDAŻ

ONLINE DRUK

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu na: aco.com.pl 13

Tutaj znajdziesz urządzenia starszej generacji obecnie wycofane z produkcji.
Są dostępne w sprzedaży aż do wyczerpania stanów magazynowych. Produkty podzieliliśmy na 
kategorie, aby ułatwić Ci ich  wyszukiwanie w cenniku. Możesz przejrzeć go od razu w wersji 
elektronicznej klikając w przycisk „Online” lub wydrukować wybierając opcję “Druk”.

CENTRALA I ODBIORNIK MUSZĄ DZIAŁAĆ W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a5_CJV536T1uB17aJgGUvLiTLj4zZT1DUO-Y-MDnEXk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jY__CLxNShdy6gMIm1s5sPtWoaFCGQYY



