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Videogeheugen

Wilt u zien wie er aan uw deur is geweest? 
Kies dan voor een FACILA video-intercom 
die automatisch foto´s van uw bezoekers 
maakt. Het interne geheugen slaat tot 118 
foto’s op mét het tijdstip van aanmaak. Wilt 
u videofragmenten opnemen? Dan voert u 
gewoon een SD-kaart in. De SD-kaart gebruikt 
u ook om de foto´s en videofragmenten over 
te zetten naar uw pc.

Controle vanop afstand

Wilt u alle bezoekers te woord staan, ook als u 
er niet bent? Dan kunt u uw systeem uitbreiden 
met een telefooninterface om oproepen door 
te schakelen naar uw gsm of uw vast toestel. 
Zo krijgen bezoekers de indruk dat er iemand 
aanwezig is. U laat ze zelfs binnen vanop 
afstand – als u dat wilt. 

Gemakkelijk uitbreiden

Wilt u uw video-intercom uitbreiden met 
een groter beveiligingsnetwerk? U verbindt 
tot vier bewakingscamera´s en een digitale 
recorder met uw FACILA systeem. Zo krijgt u 
zicht op een groter gebied rond uw woning 
of bedrijf.

Handenvrij

De FACILA video-intercoms zijn helemaal 
handsfree. Zonder gebruik te maken van een 
hoorn kunt u comfortabel en in alle vrijheid 
handenvrij spreken. 

FACILA
EENVOUDIG 
VEELZIJDIG 
ESTHETISCH

De veiligheid van uw huis begint bij de 
deur. Met de FACILA video-intercoms 
controleert u wie binnenkomt. Zoekt u 
een video-intercom die u gemakkelijk 
installeert, bedient en uitbreidt? Dan is 
FACILA perfect voor u.

Algemene oproep

Haarscherpe beelden

Het beeld is altijd haarscherp dankzij uw 
digitaal TFT-scherm. Facila heeft elegante 
monitors die in elk interieur passen. Dankzij de 
digitale communicatie krijgt u een uitstekende 
klank- en beeldkwaliteit.

Kiest u voor de FACILA FP070-monitor dan 
kunt u naast de intercom-functie ook gebruik 
maken van de algemene oproep-functie. Met 
slechts één druk op de knop kunt u met alle 
monitors communiceren. U kent het wel, het 
avondeten staat klaar maar er is nog niemand 
aan tafel. De kinderen zitten nog op hun 
kamer, manlief op zijn kantoor. Voortaan hoeft 
u niet meer te roepen onderaan de trap want 
met de deze functie kunt u iedereen in één 
keer aanspreken.

Intuïtieve bediening

De FACILA video-intercom blinkt vooral uit 
door zijn gebruiksgemak. Dankzij de intuïtieve 
bediening en het app-style menu walst u door de 
functies heen zoals u doet met uw smartphone. 
Zelfs de functies die gecompliceerd lijken 
gaan vanzelf. Wat u daarvoor nodig hebt? Uw 
vingertop volstaat.

Hebt u meerdere monitors? Dan communiceert 
u gemakkelijk binnenshuis dankzij de 
intercomfunctie. U belt gewoon een van de 
andere monitors op. U bepaalt zelf voor elk 
exemplaar de beltoon en de naam. De ontvanger 
ziet altijd van waar hij gebeld wordt. Handig in 
grote huizen of als uw woning aan uw kantoor 
of praktijk verbonden is.

Eén op één communiceren



FACILA FP035
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Elegant design 

De FP035 past in elk interieur. Deze 
gebruiksvriendelijke monitor laat zich overal 
discreet plaatsen dankzij zijn compacte en 
elegante behuizing. Ideaal voor ruimtes met 
beperkte plaats.

Haarscherp beeld

Het scherm van uw monitor is 89 mm groot 
en haarscherp. Dankzij de hoge resolutie van 
het digitaal TFT-scherm ziet u altijd duidelijk 
wie er voor uw deur staat.

Analoog scherm

Digitaal scherm
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105 mm
Slechts 20 mm 

breed 

Eigenschappen 

• 3,5 Inch digitaal TFT-scherm
• Overzichtelijk menu met teks & icoontjes
• Gebruiksvriendelijke navigatieknop
• Handsfree communiceren
• Uitbreidingsmogelijkheden
• Intercomfunctie
• Instelbaar volume en beltoon
• Opent twee toegangen
• Optie: gsm- of telefoondoorschakeling
• Aansluiting voor: 
 - beldrukknop
 - TV/monitor
 - extra bel



FACILA FP070
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Hoge resolutie

Intuïtieve bediening 

Dag- en nachtvolume

Het kleurenscherm van uw monitor is 178 mm 
groot en heeft een hoge resolutie. Omdat de 
communicatie digitaal verloopt, is het beeld 
haarscherp en het geluid glashelder. Het 
design is strak en gestroomlijnd, want uw 
monitor is slechts 15 mm dik.

De bediening van uw touchscreen wijst 
zichzelf uit. Dankzij het overzichtelijke app-
style menu met logisch ingedeelde, gekleurde 
icoontjes, vindt u meteen wat u zoekt. Een 
zachte vingertik op het scherm, en uw functie 
is geactiveerd.

Wilt u ’s avonds een stillere beltoon dan 
overdag? Of wilt u uw beltoon ’s nachts 
helemaal niet horen? Dat kan. U stelt het 
gemakkelijk in via uw monitor.

Eigenschappen 

• 7 Inch digitaal TFT-scherm
• Touchscreen met app style-menu
• Handsfree communiceren
• Uitbreidingsmogelijkheden
• Intercomfunctie en algmene oproep
• Intern fotogeheugen
• Videogeheugen bij inpluggen SD-kaart
• Instelbaar volume en beltoon
• Opent twee toegangen
• Optie: gsm- of telefoondoorschakeling
• Aansluiting voor beldrukknop
• Niet-storen functie
• Oproeplijst

Slechts 15 mm



FACILA DP091 / DP092 FACILA DP093 
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Verstelbare camera

U bepaalt zelf de positie van de camera. 
Naderhand kan deze nog manueel bijgesteld 
worden dankzij de verstelbare lens.

Sterke behuizing 

Uw video-intercom zit in een stevig omhulsel 
en wordt geleverd met een RVS regenkap. Zo 
zijn beide modellen beschermd tegen water 
en vandalisme.

Night vision met LED-verlichting

Staat uw camera buiten of in een donkere 
gang? Dankzij zijn night vision werkt hij ook 
zonder licht. De camera schakelt automatisch 
over naar zwart-wit voor een beter nachtzicht.

Discreet en duurzaam

Zowel de FACILA DP091 als de DP092 zijn 
elegant en stevig. Het design is discreet en  
duurzaam. Deze buitenposten maken het 
leven thuis comfortabeler en veiliger, zowel 
‘s nachts als overdag. 

Verstelbare camera

Dankzij de verstelbare camera, kunt u de 
kijkhoek manueel instellen. U bepaalt zelf de 
optimale positie van de camera. Naderhand 
kan deze nog manueel bijgesteld worden 
dankzij de verstelbare lens.

Sterke én stijlvolle behuizing

Het DP093 buitenstation is beschermd door 
een stevig front van roestvrij staal. Hierdoor 
biedt hij hoge weerstand tegen water en 
vandalisme, en tegelijkertijd krijgt hij een 
tijdloze en stijlvolle uitstraling.

Scherp beeld

De DP093 is uitgerust met LED nachtverlichting 
zodat u ook in het donker een scherp beeld op 
uw monitor krijgt.

Eigenschappen 

• Dag-/nachtcamera met LED-verlichting
• Led-verlichte naamplaat
• Standaard geleverd met RVS regenkap
• Vandaalbestending
• Verstelbare lens van 72°
• DP091: opbouw met 1 drukknop
• DP092: opbouw met 2 drukknoppen

Eigenschappen 

• Dag-/nachtcamera met LED-verlichting
• Roestvrij staal  
• Led-verlichte naamplaat
• Vandaalbestendig
• Verstelbare lens van 105°
• Inbouwmodel met 1 drukknop



FACILA DP098 FACILA DP099

Toetsen lichten op bij aanraking.

12 13

Geen sleutel nodig 

Loopt u niet graag met een zware sleutelbos 
rond? Dankzij FACILA is dat nergens 
meer voor nodig. U gebruikt gewoon het 
codeklavier: via de aanraaktoetsen geeft u 
voortaan uw wachtwoord in. Zo bedient u tot 
twee toegangen – zonder sleutel! 

Sterke behuizing

Uw video-intercom zit in een stevig omhulsel 
van roestvrij staal. Zo bieden beide modellen 
hoge weerstand tegen water en vandalisme.

Eigenschappen 

• Dag-/nachtcamera met LED-verlichting
• Roestvrij staal
• Led-verlichte naamplaat
• Standaard geleverd met regenkap
•   Toetsenbord met 80 verschillende codes
• Brede lens van 105°
• Vandaalbestending
• Opbouwmodel met codeklavier

Eigenschappen 

• Dag-/nachtcamera met LED-verlichting
• Roestvrij staal
• Led-verlichte naamplaat
•   Toetsenbord met 80 verschillende codes
• Brede lens van 105°
• Vandaalbestending
• Inbouwmodel met codeklavier

Geen sleutel nodig 

De klassieke sleutel is vanaf nu verleden tijd. 
Voortaan opent u uw deur, poort, hek, ... 
met een zelfgekozen cijfercode. Zo vergroot 
u uw veiligheid en uw comfort. Via de 
aanraaktoetsen geeft u uw wachtwoord in om 
een of twee toegangen te bedienen.

Sterke behuizing

Uw video-intercom zit in een stevig omhulsel 
van roestvrij staal. Zo bieden beide modellen 
hoge weerstand tegen water en vandalisme.



Eigenschappen 

• Dag-/nachtcamera met LED-verlichting
• Aluminium
• Led-verlichte naamplaatjes
• Verstelbare lens van 72°
• Inbouw deurstation met:
 - 4, 6 of 8 drukknoppen
 - kaartlezer en 8 drukknoppen
• Uitbreidingspaneel met:
 - 8, 12, 16 of 24 drukknoppen

FACILA DP114 / DP118c

Uitbreidingspaneel 
voor 12 appartementen 

Uitbreidingspaneel 
voor 24 appartementen

Verschillende modellen

Deurstation 
voor 4 appartementen 

Deurstation met kaartlezer 
voor 8 appartementen

DP114 DP118c

DPU12 DPU24

Meerdere modellen beschikbaar.

Eigenschappen 

• Dag-/nachtcamera met LED-verlichting
• Aluminium
• Naamlijst voor oproep bewoner
• 3,5 inch kleurenbeeldscherm
• Deur openen met code of kaartlezer
• Kaartlezer voor 1000 kaarten
• Verstelbare lens van 72°
• Zowel opbouw als inbouw mogelijk 

FACILA DP132c
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Verstelbare camera

U bepaalt zelf de positie van de camera. 
Naderhand kan deze nog manueel bijgesteld 
worden dankzij de verstelbare lens.

Sterke behuizing 

Uw video-intercom zit in een stevig aluminium 
omhulsel en wordt geleverd met een regenkap. 
Zo bieden beide modellen hoge weerstand 
tegen water en vandalisme.

Toegang beheren

Tot 1000 bewoners gebruiken de geïntegreerde 
kaartlezer om de deur te openen of gebruiken 
hiervoor simpelweg een toegangscode. 

Technologie en design

Dit deurstation dat u zowel in opbouw als  
inbouw kunt monteren, combineert de nieuwste 
digitale technologie met een  modern design. 
Het TFT-scherm loodst uw bezoekers heel 
eenvoudig door een naamlijst zodat ze snel bij 
het juiste appartement kunnen aanbelllen.



4 32

Deurstation

Per systeem

Monitor
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Tweedraadssysteem

Gedaan met ingewikkelde installaties: met 
het tweedraads bussysteem van FACILA hebt 
u amper bedrading nodig. Dankzij de twee 
omkeerbare draden vermindert het risico op 
fouten ook aanzienlijk. En dat bespaart veel 
tijd.

Gemakkelijke uitbreiding

Weet u nog niet goed hoeveel beveiliging u 
wilt? Dan is FACILA perfect voor u. U breidt uw 
systeem heel gemakkelijk modulair uit. U start 
met een basiskit en bouwt die uit volgens uw 
behoeften. 

Vervang moeiteloos uw huidig systeem 

Is uw huidige intercom aan vervanging toe? 
Met FACILA gaat dat heel vlot, want u gebruikt 
de bekabeling van uw bestaand systeem. U 
vervangt alleen de deurpost of deurbel door 
een videomodel en de intercoms door monitors. 
Zo hebt u met een eenvoudige aanpassing weer 
de nieuwste technologie in huis.

Maximale systeemcapaciteiten voor  
appartementen:

• Maximum 32 monitors 
• Maximum 4 deurstations
• Maximum 6 bewakingscamera´s

Maximale systeemcapaciteiten voor villa’s

• Maximum 16 monitors 
• Maximum 4 deurstations
• Maximum 6 bewakingscamera’s

FACILA TWEEDRAADSSYSTEEM
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Meteen gebruiksklaar 

Hangen het deurstation en de monitors op hun 
plaats? Dan plugt u gewoon de draden van het 
bussysteem in de inplugconnector. Just plug and 
play!

VILLASYSTEEM APPARTEMENTSYSTEEM
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CAT5 kabel (gecombineerd) 40 80 --

Standaardkabel (parallel) 2 x 0,75 mm2 30 50 --

Getwist paar 2 x 0,75 mm2 60 100 40

Getwist paar 2 x 1 mm2 80 120 60

A B

Bekabeling

Bedradingsschema

Installatievoorbeeld: 4 monitors + 1 deurstation
In/uit-bedrading         Sterbedrading

Installatievoorbeeld: 4 monitors + 4 deurstations/camers´s
In/uit-bedrading         Sterbedrading

De installatie van uw appartementsysteem

Bekabeling

Aantal monitors < 20

We raden u aan om overal dezelfde kabels 
te gebruiken: liefst niet-afgeschermde,  
getwiste draad. Gebruikt u geen getwiste 
draden? Dan halveert u de maximaal 
toegelaten kabellengte. 

A B C

Getwist paar 2 x 0,75 mm2 60 60 30

Getwist paar 2 x 1 mm2 80 80 40

A B C

Getwist paar 2 x 1 mm2 70 30 20

Getwist paar 2 x 1,5 mm2 70 50 30

Aantal monitors > 20

Bedradingsschema

Voor appartementsystemen is de maximale 
systeemcapaciteit 32 monitors.
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Kits

Facila video-intercomkit bestaande uit: 
deurstation met 1 drukknop, monitor, 
voeding en voedingsinterface.

K9135

Deurstations voor villa´s

Opbouw deurstation met 2 drukknoppen. 
179*90*23 mm

DP092

Opbouw deurstation met codeklavier en 1 
drukknop. 182*93*30 mm 

DP098

Inbouw deurstation met codeklavier en 1 
drukknop. 220*120*50 mm

DP099

Inbouw deurstation met 1 drukknop. 
188*110*34 mm

DP093

Opbouw deurstation met 1 drukknop. 
179*90*23 mm

DP091

Monitors

Monitor met 7” digitaal TFT-scherm. 
139*212*15 mm

Monitor met 3,5” digitaal TFT-LCD-scherm.
wit. 220*105*20 mm

FP070

FP035

Facila video-intercomkit bestaande uit: 
deurstation met 1 drukknop, monitor, 
voeding en voedingsinterface.

Facila video-intercomkit bestaande uit: 
deurstation met codeklavier, monitor, 
voeding en voedingsinterface. 

K9170

K9870

PRODUCTOVERZICHT

Toebehoren

Splitter met 4 uitgangen. 

Audio handset.

Cameramodule voor 2 camera’s.

IP-convertor.

Converter RS485-USB.

DC224

AP004

DU411

DT943

Opbouwbehuizing met regenkap voor 
DP11.

Badge.

DPK

DT485

DTTAG

Deurstations voor appartementen

Inbouw uitbreidingspaneel met 12 knoppen. 
313*128*63 mm

Inbouw uitbreidingspaneel met 24 
knoppen. 313*128*63 mm

Inbouw deurstation met 4 drukknoppen. 
313*128*63 mm

Inbouw deurstation met 8 drukknoppen en 
kaartlezer. 313*128*63 mm

DPU12

DPU24 

DP114

DP118C

Inbouw deurstation met 6 drukknoppen. 
313*128*63 mm

DP116

Inbouw deurstation met 8 drukknoppen. 
313*128*63 mm

DP118

Inbouw uitbreidingspaneel met 16 knoppen. 
313*128*63 mm

DPU16

Inbouw uitbreidingspaneel met 8 knoppen. 
313*128*63 mm

DPU08

Tafelsteun voor monitor.
FPH01

Voeding met geïntegreerde businterface. 

DRW22

Telefooninterface.
DT171

Deurstation met kaartlezer. Inclusief 
regenkap. Zowel inbouw als opbouw 
mogelijk. 313*128*63 mm

DP132C
Versterker
DT300

18



&PLUG
PLAY
HOME
AUTOMATION


