
Seria GLASS-PRO-7 to kolejna generacja szklanych monitorów 7 calowych do systemu PRO. Zastępuje ona 
monitory poprzedniej generacji MPRO7.
Oprócz zmiany nazwy zmieniona została konstrukcja elektroniki sterującej monitorem, aby zapewnić jeszcze 
większą niezawodność oraz możliwości urządzenia. Trzecia już generacja tych monitorów, to m.in. obsługa 
większych (dłuższych) instalacji, większa liczba adresów, zdalne zarządzanie (z dowolnego miejsca systemu), 
aktualizacja oprogramowania oraz melodyjne dzwonki. Monitor cały czas będzie rozwijany, a dzięki 
aktualizacjom oprogramowania wszystkie nowe funkcjonalności i możliwości monitora będą także dostępne dla 
osób, które kupiły już wcześniej produkt.

Wideomonitor z płaskim, szklanym frontem, głośnomówiący z kolorowym wyświetlaczem 7'' i dotykowymi 
ikonami funkcyjnymi.
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GLASS-PRO-7 | Wideomonitor cyfrowy, głośnomówiący ze szklanym frontem i kolorowym 
wyświetlaczem 7''



- nowoczesny, płaski, dotykowy front wykonany ze szkła
- odporny na zarysowania, łatwy do utrzymania w czystości
- podświetlane ikony dotykowe
- kolorowy, wyrazisty obraz
- głośnomówiący
- 7 stopniowa regulacja głośności
- optyczna sygnalizacja wyciszenia i dzwonienia
- czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk
- intuicyjna i komfortowa obsługa
- pełna prywatność połączenia
- podgląd obrazu bez aktywnego połączenia
- możliwość pracy kilku monitorów pod tym samym adresem
- funkcja dzwonka do drzwi (aktywowana za pomocą wbudowanego wejścia lub po magistrali systemu: wymagany opcjonalny 
moduł PRO-I/O)
- interkom: łączność wewnętrzna pomiędzy odbiornikami
- niezależny adres główny i interkomu dla każdego wideomonitora
- obsługuje adres dzwonienia z puli dostępnych w systemie: 127 adresów (programowany przełącznikami) lub z dostępnych w 
systemie 1023 adresów (programowanych z komputera za pomocą opcjonalnego interfejsu PRO-USB)
- monitor może reagować na każdy adres dzwonienia (po ustawieniu adresu ”0”)
- automatyka domowa (przycisk funkcyjny): sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą, szlabanem, roletami, 
oświetleniem również bez aktywnego połączenia (wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy PRO-I/O podłączony do 
magistrali systemu)
- funkcja Office – automatyczne otwieranie drzwi – aktywacja w dowolnym momencie
- Możliwość podłączenia do 4 kamer dodatkowych (wymagany opcjonalny moduł VIDEO-SW2 MINI–60 podłączony do 
magistrali systemu)
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio/COMO PRO 

Nowe funkcje monitora GLASS-PRO-7 3 generacji:
- 8 melodyjnych dzwonków
- funkcja dzwonka do drzwi (wbudowane zaciski do podłączenia przycisku dzwonkowego)
- programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)
- możliwość dzwonienia interkomowego w obrębie adresu głównego dzwonienia oraz poza adres głównego dzwonienia – 
łączność zwrotna z innymi lokalami lub np. portierem
- kompatybilne z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
- indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie 
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno oprogramowanie do obsługo wszystkich urządzań: PRO 3 Manager
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GLASS-PRO-7

Wideomonitor cyfrowy do systemu PRO, głośnomówiący ze szklanym frontem i kolorowym wyświetlaczem 7'', z dotykowymi 

Szkło

LCD 7'' kolorowy 
Rozdzielczość 800x480 

Natynkowy

237x121x25

Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6

15V DC / 300mA

~ 0,4W

Przycisk funkcyjny („F2” - ikona „koło”):
- aktywowany w dowolnym momencie
- sterowany po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)

5 x złącza śrubowe rozłączalne (podłączenie magistrali systemu PRO):
- podłączenie sygnału audio: „LINE”
- podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
- podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-”
1 x złącze RJ45:
- podłączenie magistrali systemu PRO 
Nowość:
2 x złącza śrubowe (rozłączalne):
- 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy”  – funkcja dzwonka do drzwi

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji monitora
- funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktoś zadzwoni (funkcja aktywowana w monitorze lub za pomocą 
opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu)
- otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy: za pomocą dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania 
(wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu) 
- możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (wymagany 
opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu) 

Dostępne kolory Biały (WH)
Czarny (BK) 

Rodzaj odbiornika Głośnomówiący, Bez słuchawkowy, Cyfrowy, Aktywny
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