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FACILA
EENVOUDIG, VEELZIJDIG EN ESTHETISCH

Intuïtieve bediening

FACILA videofonie blinkt vooral uit door zijn 
gebruiksgemak. Dankzij de intuïtieve bediening 
en het app-style menu wals je door de functies 
heen zoals bij je smartphone. Zelfs functies die 
gecompliceerd lijken, gaan vanzelf. 

Haarscherpe beelden

Het beeld is altijd haarscherp dankzij het digitaal 
TFT-scherm. FACILA heeft elegante binnenposten 
die in elk interieur passen. Dankzij de digitale 
communicatie krijg je een uitstekende klank- en 
beeldkwaliteit.

Eén op één communiceren

Heb je meerdere binnenposten? Dan communiceer je 
gemakkelijk binnenshuis dankzij de intercomfunctie. 
Je belt gewoon één van de andere binnenposten 
op. De beltoon en de naam bepaal je zelf voor elk 
toestel. De ontvanger ziet altijd van waar hij gebeld 
wordt. Handig in grote huizen of als je woning aan 
jouw kantoor of praktijk verbonden is.

De veiligheid van je huis begint bij de deur. Met de 
FACILA videofonie controleer je wie binnenkomt. 
Zoek je een video intercom die je gemakkelijk 
installeert, bedient en uitbreidt? Dan is FACILA 
perfect voor jou.

Algemene oproep

Kies je voor de FACILA FP070 binnenpost dan kan je 
naast de intercomfunctie ook gebruik maken van de 
algemene oproepfunctie. Met slechts één druk op de 
knop kan je met alle binnenposten communiceren.

Videogeheugen

Wil je zien wie er aan de deur is geweest? Kies dan 
voor een FACILA video intercom die automatisch 
foto´s maakt van alle bezoekers. Het interne 
geheugen slaat tot 118 foto’s op mét het tijdstip 
van aanmaak. Wil je videofragmenten opnemen? 
Dan voer je gewoon een SD-kaart in. De SD-kaart 
gebruik je ook om foto´s en videofragmenten over 
te zetten naar een PC.
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FACILA
PAN-TILT-ZOOM

Controle vanop afstand

Wil je alle bezoekers te woord staan, ook als je er niet bent? Dan kan 
je het systeem uitbreiden met een telefooninterface om oproepen door 
te schakelen naar een GSM of vast toestel. Zo krijgen bezoekers de 
indruk dat er iemand aanwezig is. Indien gewenst kan je ook bezoekers 
binnenlaten vanop afstand.

Gemakkelijk uitbreiden

Wil je deze videofonie uitbreiden met een groter beveiligingsnetwerk?  
Dat kan! Je verbindt tot vier bewakingscamera´s met het FACILA systeem.  
Zo krijg je zicht op een groter gebied rond jouw woning of bedrijf.

Handenvrij

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

Met de pan-tilt-zoom functie vergroot je het beeld op de binnenpost. 
Door middel van de pijltjes navigeer je snel naar het gewenste deel van het 
uitvergrote beeld.  Zo bekijk je personen of objecten nog nauwkeuriger.
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FACILA FP135

Elegant design

De FP135 past in elk interieur. Deze 
gebruiksvriendelijke binnenpost laat 
zich overal discreet plaatsen dankzij 
zijn compacte en elegante behuizing. 
Ideaal voor ruimtes met beperkte 
plaats.

Haarscherp beeld

Dankzij de hoge resolutie van het  
4,3 inch digitaal TFT-scherm toont 
deze binnenpost haarscherpe beelden 
met oog voor elk detail. Zo zie je steeds 
een kwaliteitsvolle weergave van je 
bezoeker.
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Eigenschappen 

• Ultra dun design van 17 mm

• 4,3 Inch digitaal TFT-scherm

• Afmetingen: 105 x 167 x 17 mm

• Aansluiting voor: extra deurbel en beldrukknop

• Instelbaar volume en beltoon

• Uitbreidingsmogelijkheden

• Handsfree communiceren

• Opent tot twee toegangen

• Intercomfunctie

• Supersnelle en eenvoudige montage



Eigenschappen 

• 7 Inch digitaal TFT-scherm

• Touchscreen met app-style menu

• Pan-tilt-zoom functie

• Handsfree communiceren

• Uitbreidingsmogelijkheden

• Intercomfunctie en algemene oproep

• Intern fotogeheugen

• Videogeheugen bij inpluggen SD-kaart

• Instelbaar volume en beltoon

• Opent tot twee toegangen

• Optie: GSM-module voor doorschakeling naar GSM of telefoon

• ‘Niet storen’ - functie

• Oproephistoriek

• Aansluiting voor: extra deurbel en beldrukknop
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FACILA FP070

Hoge resolutie

Met een 7 inch TFT-kleurenscherm verzekert 
deze binnenpost een zeer helder beeld met 
hoge resolutie. Door de digitale communicatie  
is ook het geluid heel zuiver en van goede 
kwaliteit. Het design is strak, gestroomlijnd en 
ultra dun. Met een ontwerp van slechts 15 mm 
dikte vloeit dit toestel makkelijk over in elk 
interieur!

Intuïtieve bediening

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

Dag- en nachtvolume

Wil je ’s avonds een stillere beltoon dan 
overdag? Of wil je de beltoon ’s nachts 
helemaal niet horen? Dan kan! Stel het volume 
gemakkelijk in via deze binnenpost.

13
9 

m
m

212 mm 15 mm

7 inch



FACILA DP191 / DP192  / DP194

Groothoeklens van 

170°

FACILA 
PAN-TILT-ZOOM*

* in combinatie met  FP070

Eigenschappen 

• Dag-/nachtcamera met LED-verlichting

• Groothoeklens van 170°

• LED-verlicht naamplaatje

• Aluminium 

• Afmetingen: 179 x 94 x 42 mm

• Inclusief regenkap

• DP191 Opbouw buitenpost met 1 drukknop

• DP192 Opbouw buitenpost met 2 drukknoppen

• DP194 Opbouw buitenpost met 4 drukknoppen

Discreet en duurzaam

Zowel de FACILA DP191 als de DP192 zijn 
elegant en solide. Het design is discreet en  
duurzaam. Deze buitenposten maken het 
leven thuis comfortabeler en veiliger, zowel  
‘s nachts als overdag.

Brede kijkhoek

Dankzij de hoge resolutie camera met 
groothoeklens is er een zeer grote beeldhoek 
van 170°. Deze brede kijkhoek zorgt voor een 
groot gezichtsveld en veiligheidsgevoel.

Solide behuizing

Door de sterke metalen behuizing is deze 
buitenpost beter bestand tegen onze 
gure weersomstandigheden en extra 
vandaalbestendig.

Night vision met LED-verlichting

Deze robuuste camera levert overdag een 
haarscherp beeld in kleur en schakelt in het 
donker automatisch over naar nachtzicht.
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FACILA DP094

Eigenschappen 

• Dag-/nachtcamera met LED-verlichting

• Roestvrij staal  

• LED-verlicht naamplaatje

• Vandaalbestendig

• Groothoeklens van 105°

• Inbouwmodel met 1 drukknop

Scherp beeld

De DP094 is uitgerust met LED-nachtverlichting 
zodat je ook in het donker een scherp beeld op 
je binnenpost krijgt.

Brede kijkhoek

Deze buitenpost is uitgerust met een hoge 
resolutie camera met een groothoeklens  
van 105°. Deze brede kijkhoek zorgt voor een 
groot gezichtsveld en veiligheidsgevoel.

Sterk én stijlvol

Door de sterke metalen behuizing is deze 
buitenpost beter bestand tegen onze 
gure weersomstandigheden en extra 
vandaalbestendig.
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Eigenschappen

FACILA DP098

* in combinatie met  FP070

Groothoeklens van 

170°

FACILA 
PAN-TILT-ZOOM*

Eigenschappen 

• Dag-/nachtcamera met LED-verlichting

• Roestvrij staal

• LED-verlicht naamplaatje

• Inclusief regenkap

•  Toetsenbord met 80 verschillende codes

• Groothoeklens van 170°

• Vandaalbestending

• Opbouwmodel met codeklavier

Geen sleutel nodig

De klassieke sleutel is vanaf nu verleden tijd.  
Met een zelfgekozen cijfercode open je 
eenvoudig en snel je deur, schuifhek of 
garagedeur. Vergroot je eigen veiligheid 
en comfort met deze buitenpost. Via de 
aanraaktoetsen op het codeklavier geef je het 
persoonlijk wachtwoord in, zo bedien je tot 
twee toegangen zonder sleutel!

Toetsen lichten op bij aanraking

Solide behuizing

Door de sterke metalen behuizing is deze 
buitenpost beter bestand tegen onze 
gure weersomstandigheden en extra 
vandaalbestendig.
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FACILA DP099

* in combinatie met  FP070

Groothoeklens van 

170°

FACILA 
PAN-TILT-ZOOM*

Eigenschappen 

• Dag-/nachtcamera met LED-verlichting

• Roestvrij staal

• LED-verlicht naamplaatje

• Toetsenbord met 80 verschillende codes

• Groothoeklens van 170°

• Vandaalbestending

• Inbouwmodel met codeklavier

Geen sleutel nodig

De klassieke sleutel is vanaf nu verleden tijd.  
Met een zelfgekozen cijfercode open je 
eenvoudig en snel je deur, schuifhek of 
garagedeur. Vergroot je eigen veiligheid 
en comfort met deze buitenpost. Via de 
aanraaktoetsen op het codeklavier geef je het 
persoonlijk wachtwoord in, zo bedien je tot 
twee toegangen zonder sleutel!

Toetsen lichten op bij aanraking

Solide behuizing

Door de sterke metalen behuizing is deze 
buitenpost beter bestand tegen onze 
gure weersomstandigheden en extra 
vandaalbestendig.
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Eigenschappen 

• Dag-/nachtcamera met LED-verlichting

• Aluminium

• Naamlijst voor oproep bewoner

• 3,5 Inch digitaal TFT-scherm

• Deur openen met code of kaartlezer

• Kaartlezer voor 1.000 kaarten

• Verstelbare camera met groothoeklens 

van 105°

• Zowel opbouw als inbouw mogelijk

• Inclusief inbouwbare regenkap 

FACILA DP132R

14

Technologie en design 

Deze buitenpost kan zowel opbouw als inbouw 
gemonteerd worden. De DP132R combineert 
de nieuwste digitale technologie met modern 
design. Via het digitale TFT-scherm vind je 
gemakkelijk de naam van de bewoner, zodat je 
snel bij het juiste appartement kan aanbellen.

Verstelbare camera 

Bepaal zelf de positie van deze camera. Dankzij 
de verstelbare camera kan je de kijkhoek 
manueel optimaal instellen.

Solide  behuizing

Door de sterke metalen behuizing is deze 
buitenpost beter bestand tegen onze 
gure weersomstandigheden en extra 
vandaalbestendig.

Toegang via kaartlezer of code

De bewoners krijgen gemakkelijk en snel 
toegang tot hun woning met  hun  eigen 
unieke  tag. Deze tag wordt ingelezen via de 
geïntegreerde kaartlezer. Buiten deze tag kan 
er ook steeds toegang verleend worden via 
een toegangscode.



Eigenschappen 

• Dag-/nachtcamera met LED-verlichting

• Aluminium

• LED-verlichte naamplaatjes

• Groothoeklens van 170°

• Inbouw buitenpost met:
      - 4 drukknoppen en kaartlezer 
      - 8 drukknoppen en kaartlezer

• Uitbreidingspaneel met:
      - 12 drukknoppen
      - 24 drukknoppen

FACILA DP114R / DP118R

Uitbreidingspaneel 
voor  

12 appartementen 

Uitbreidingspaneel 
voor  

24 appartementen

Verschillende modellen

Buitenpost met 
kaartlezer voor  

4 appartementen 

Buitenpost met 
kaartlezer voor  

8 appartementen

DP114R DP118R

DPU12R DPU24R

Groothoeklens van 

170°

FACILA 
PAN-TILT-ZOOM*

* in combinatie met  FP070
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FACILA
SIMPEL TWEEDRAADS SYSTEEM

Tweedraads systeem

Gedaan met ingewikkelde installaties! Met 
het tweedraads bussysteem van FACILA 
heb je amper bedrading nodig. Dankzij de 
twee omkeerbare draden vermindert het 
risico op fouten aanzienlijk en bespaar je 
veel tijd!

VERSCHILLENDE 
AANSLUITMOGELIJKHEDEN
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Vervang moeiteloos je huidig systeem 

Is je huidige intercom aan vervanging toe? Met FACILA gaat dat heel vlot, want je gebruikt 
de bekabeling van het bestaand systeem. Vervang de huidige deurbel door onze buitenpost 
en de intercoms door onze binnenposten. Zo heb je, met een zeer eenvoudige aanpassing, 
weer de nieuwste technologie in huis!                

Meteen gebruiksklaar 

Hangen alle buitenposten en binnenposten 
op hun plaats? Dan plug je gewoon 
de draden van het bussysteem in de 
inplugconnector.  Just plug and play!

Weet je nog niet goed hoeveel beveiliging 
je wilt? Dan is FACILA perfect voor jou 
Het systeem kan je gemakkelijk modulair 
uitbreiden. Start met een basiskit en bouw 
vervolgens naar eigen wensen verder uit.

Voor meer informatie en de juiste aansluiting verwijzen 
wij naar de handleiding van het desbetreffende product.

STERBEDRADING

IN/UIT BEDRADING
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104660

104662

104023

DP098

104520

DP191

104528

K19170

104041

DP099

104521

DP192

104039

K9870

104366

DP094

K191135

K194135
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KITS

BUITENPOSTEN - RESIDENTIEEL

Kit bestaande uit: DP191 buitenpost 
met 1 drukknop, FP135 binnenpost en 
DRW22A voeding met geïntegreerde 
businterface.

Kit bestaande uit: DP194 buitenpost 
met 4 drukknoppen, FP135 
binnenpost en DRW22A voeding met 
geïntegreerde businterface.

Opbouw buitenpost met codeklavier, 
1 drukknop en relaisuitgang.. Hoge 
resolutie camera met groothoeklens 
van 170°.
Afmetingen: 176x 90 x 27 mm

Opbouw buitenpost met 1 drukknop en 
relaisuitgang.. Hoge resolutie camera 
met groothoeklens van 170°.   
Afmetingen: 179 x 94 x 42 mm

kit bestaande uit: DP191 buitenpost 
met 1 drukknop, FP070 binnenpost en 
DRW22A voeding met geïntegreerde 
businterface.

Inbouw buitenpost met codeklavier, 
1 drukknop en relaisuitgang.. Hoge 
resolutie camera met groothoeklens 
van 170°.
Afmetingen: 220 x 120 x 52 mm

Opbouw buitenpost met 2 drukknoppen 
en relaisuitgang.. Hoge resolutie camera 
met groothoeklens van 170°.  
Afmetingen: 179 x 94 x 42 mm

Kit bestaande uit: DP098 buitenpost 
met codeklavier, FP070 binnenpost en 
DRW22A voeding met geïntegreerde 
businterface.

Inbouw buitenpost met 1 drukknop en 
relaisuitgang.. Hoge resolutie camera 
met groothoeklens van 105°. 
Afmetingen: 195 x 113 x 40 mm
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104024

DT210A

104083

DU240

103575

104080

DC224

DT181

103807

DRW22A

103345

EL001-B

104056

AP004/B

103570

FPH01

103616

DTTAG

Proximity tag.

103564

DPK

103579

DT485

104035

FP070

104370

DPU24R

104367

DP114R

104658

FP135

104044

DP132R

104368

DP118R

104369

DPU12R

104659

DP194

BINNENPOSTEN

BUITENPOSTEN - APPARTEMENTEN

TOEBEHOREN

Relaismodule te gebruiken als (extra) 
slotrelais of voor het bedienen van de 
verlichting van een trappenhuis.

Cameramodule voor 2 analoge 
camera’s.  

Splitter met 4 uitgangen.  

GSM-interface. Schakelt oproepen van 
de buitenpost door naar een GSM of 
vast telefoontoestel  

Voeding met geïntegreerde 
businterface.

Relaismodule om een bestaande 
of extra bel aan te sluiten op de 
binnenpost.

Audio handset.

Tafelsteun voor binnenpost

Regenkap voor buitenposten DP114R 
en DP118R.

Converter RS485-USB.

Binnenpost met 7” digitaal  
TFT-aanraakscherm. 
Afmetingen: 139 x 212 x 15 mm

Inbouw uitbreidingspaneel met  
24 drukknoppen. 
Afmetingen:  313 x 128 x 63 mm

Inbouw buitenpost met 4 drukknoppen, 
ingebouwde kaartlezer en een camera 
met groothoeklens van 170°. 
Afmetingen: 313 x 128 x 63 mm

Binnenpost met 4,3” digitaal  
TFT-scherm.  
Afmetingen: 105 x 167 x 17 mm

Buitenpost voor 32 appartementen met 
ingebouwde kaartlezer, verstelbare  
hoge resolutie camera met groothoeklens 
van 105° en regenkap. Zowel inbouw als 
opbouw mogelijk. 
Afmetingen:  350 x 128 x 63 mm

Inbouw buitenpost met 8 drukknoppen, 
ingebouwde kaartlezer en een camera 
met groothoeklens van 170°. 
Afmetingen: 313 x 128 x 63 mm

Inbouw uitbreidingspaneel met  
12 drukknoppen. 
Afmetingen:  313 x 128 x 63 mm 

Opbouw buitenpost met 4 drukknoppen 
en relaisuitgang. Hoge resolutie camera 
met groothoeklens van 170°.   
Afmetingen: 179 x 94 x 42 mm
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