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A empresa 

URMET

GRUPO URMET

O Grupo Urmet é uma empresa líder no mercado 
italiano que possui uma forte presença internacional, 
compreendendo mais de cinquenta empresas que 
unem suas competências a fim de oferecer soluções 
globais para parceiros e clientes. O Grupo Urmet projeta, 
desenvolve e comercializa produtos e sistemas nos 
setores de comunicação e segurança, bem como em 
setores de eficiência energética e telecomunicações.   

Na Itália, o grupo é líder no fornecimento de sistemas 
de vídeoporteiro e telefonia, automação e controle de 
acesso, detecção profssional contra intrusão, sistemas 
de detecção de incêndio e vídeo-vigilância; tanto para 
residências, condomínios até grandes obras, o Grupo é 
um parceiro global conhecido pela qualidade de seus 
produtos e eficiência de seus serviços.   

Fundada na Itália em 1958, a Urmet projeta, desenvolve 
e comercializa produtos e sistemas para automação 
predial.  A empresa é líder em automação e segurança 
predial graças ao seu constante investimento em 
pesquisas de tecnologias que simplificam, reduzem 
o tempo de instalação e melhoram a funcionalidade 
nos setores residencial, corporativo e industrial. Uma 
ampla gama de produtos oferecem soluções para áreas 
residenciais e escritórios com os requisitos específicos 
de cada mercado.

Vídeoporteiro, interfone, telefonia, controle de 
climatização, vigilância por vídeo profissional, detecção 
de intrusão e sistemas de detecção de incêndio: uma 
variedade de soluções para espaços residenciais que 
oferecem tranquilidade e segurança, com a inteligência 
da tecnologia e automação fácil de usar, tornando 
as soluções cotidianas ainda mais simples.  A Urmet 
possui mais de 50 empresas espalhados por mais de 
100 países em todo o mundo com uma rede de vendas 
bastante difundida.



2 FIOS EM TODOS OS LUGARES
VANTAGENS PARA
ONDE QUER QUE

VOCÊ OLHE

TECNOLOGIA IP
SOLUÇÕES INTEGRADAS

PARA EDIFÍCIOS
INTELIGENTES

AS LINHAS

Descubra os painéis externos e internos da Urmet para 
sistemas digitais.

Saiba mais na pág. 6

2VOICE

2Voice é o sistema de vídeoporteiro 2 fios de mais alto 
desempenho do mercado, oferecendo comunicação gratuita, 
módulo de chamada para até duas portas, aviso de abertura 
de porta, câmeras de segurança que podem ser visualizadas 
a partir dos monitores de vídeoporteiro.

Saiba mais na pág. 8

IPERVOICE

IPerVoice é um sistema de vídeoporteiro IP sem limites 
e a solução definitiva de comunicação e segurança para 
condomínios, que integra vídeo vigilância, detecção 
de intrusão, controle de acesso e controle de elevador, 
transferências de chamadas, automação residencial, 
fazendo interface com o IPerView. 

Saiba mais na pág. 17

YOKIS

Com o Yokis você pode usar o seu monitor para centralizar 
o controle de iluminação e de persianas.

Saiba mais na pág. 26
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Sistemas integrados de vídeoporteiro Urmet

2Voice é o sistema de 2 fios não polarizados com o 
mais alto desempenho em sua categoria, oferecendo 
intercomunicação gratuita, controle de duas portas, 
aviso de abertura de porta, câmeras de segurança 
que podem ser visualizadas a partir de monitores de 
vídeoporteiro.

Mais funcionalidade

URMET 
DOIS SISTEMAS DIGITAIS
PROJETADOS PARA TODOS OS
TIPOS DE NECESSIDADES
RESIDENCIAIS, DESDE CASAS 
INDIVIDUAIS ATÉ GRANDES 
COMPLEXOS RESIDENCIAIS.

IperVoice é um sistema IP integrado universal de 
comunicação e segurança para edifícios, oferecendo 
vídeo vigilância, detecção de intrusão, controle de 
acesso e controle de elevador, transferências de 
chamadas, integrado ao software IPerView. 

QUAIS AS VANTAGENS QUE VOCÊ ESPERA DA TECNOLOGIA?
Que benefícios a inovação deve proporcionar? Desempenho superior, facilidade de instalação, facilidade 
de utilização e facilidade de manutenção. Os sistemas de vídeoporteiro Urmet integram comunicação e 
segurança alcançando o potencial da tecnologia digital, com uma abordagem que beneficia os usuários 
e instaladores. Os sistemas 2Voice e IPerVoice podem atender às necessidades de comunicação e de 
segurança de qualquer cenário de aplicação: desde uma casa de uma única família, edifícios residenciais, 
até um grande complexo de condomínios residenciais.
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Mais flexibilidade
• Sistemas escalonáveis para todas as necessidades residenciais, desde uma casa de uma única família até um 

grande complexo de condomínios residenciais, novas construções ou renovações.
•  Serviços podem ser expandidos para atender às necessidades dos usuários.
•  Funções remotamente controladas a partir de monitores internos transformam o vídeoporteiro em um terminal de 

monitoramento por vídeo unificado, automatizando todas as funções residenciais.

Simplicidade reforçada
• Extrema facilidade de instalação e manutenção.
• Desing simples garante alta confiabilidade.
• Protocolos e componentes padrão: um único cabo para todas as aplicações e protocolo IP.

Escolhas mais amplas
• Mais opções para o instalador e os usuários.
•  Mais ampla escolha de funções.
• Uma variedade de painéis externos e internos, oferecendo um design refinado e ergonomia inteligente.

Comunicação e segurança para todos os edifícios

UM ÚNICO PARCEIRO QUE OFERECE DUAS SOLUÇÕES INOVADORAS.
Ideal para novas construções e renovações, os sistemas digitais da Urmet são uma plataforma 
tecnológica que permite a expansão de serviços e opções com a maior facilidade, oferecendo aos 
clientes a mais ampla escolha de estilos de design para painéis externos e internos, grande atenção 
aos detalhes e materiais de alta qualidade.



Gravador de mensagens de 

áudio e vídeo, vídeo vigilância e 

encaminhamento de chamadas

para um smartphone se você não 

está em casa. Integração com todas 

as funções do sistema PerHome.

Cx ModoModo
Puro multimídia, com uma 

câmera integrada, MP3 player 

e entrada para visualização de 

fotografia e vídeo.

Aiko
Design onde você menos 

espera, viva voz e uma interface 

incrivelmente ergonômica.

Signo
Um best-seller no mercado 

italiano, seu estilo minimalista 

combina com uma 

personalidade forte, mesmo na 

versão somente áudio.

Os monitores e interfones da família 

Mìro multiplicam as possibilidades 

de comunicação. Disponível no 

padrão com monofone ou viva-voz, 

com opção de somente áudio 

ou com vídeo, os monitores Mìro 

MìroLinha

oferecem acesso a todas as funções 

do sistema de vídeoporteiro e 

possibilitam o controle de sistemas 

de automação residencial através 

dos módulos Yokis. A comunicação 

nunca foi tão fácil.

Monitor IP com uma tela de 7 

polegadas, de última geração, 

o mais completo do mercado, 

revolucionando o mundo dos 

sistemas de vídeoporteiro. 

Max

Linha
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Opções de design: painéis internos

A EVOLUÇÃO EXTREMA É A SIMPLICIDADE
Os sistemas de vídeoporteiro Urmet são simplesmente os melhores. Um cabo apenas é o suficiente 
para proporcionar uma extensa variedade de serviços, graças aos sistemas digitais.
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Opções de design: painéis externos

Terminal para uma ou duas

famílias, com design compacto 

e refinado; para a montagem 

embutida ou na superfície 

das paredes, com diferentes 

acabamentos disponíveis.

Mikra

Elekta
O painel de chamada para 

ambientes externos do sistema 

IPerVoice com interface de 

toque suave, tela colorida e 

controle de acesso.

Elekta Steel
A opção de tecnologia 

Elekta com um corpo de aço 

resistente a vandalismo.

Exigo Digital
Graças ao módulo digital, 

a classe da série Exigo é 

adequada também para 

sistemas de grande porte.

O Sinthesi Steel fornece todas 

as funções da linha Sinthesi 

com material resistente a 

vandalismo.

Sinthesi Steel
Este painel de entrada

modular combina com

todos os ambientes, fornece 

controle de acesso e é 

projetado para fácil utilização 

por pessoas com deficiência.

Sinthesi S2Exigo
Uma escolha elegante,

personalizada com base

nas demandas específicas do 

cliente, com materiais de alta

qualidade e muitas opções de

personalização.

A escolha ideal para substituir 

seu antigo painel de chamada 

com classe e um toque de 

modernidade sem alterar a 

caixa de montagem.

Titanium

A RESPOSTA A TODAS AS SUAS EXIGÊNCIAS.
Compacto, modular e fortemente construído com qualidade superior.  Os painéis de chamada Urmet 
fornecem uma solução excelente para qualquer demanda de cliente, com uma ampla variedade de 
estilos e funções.
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2 fios em qualquer lugar. 127 usuários por coluna/prumada. 2 Painéis externos por coluna. Até 
32 colunas. 4.064 usuários. 16 entradas comuns principais. Até 1.000 metros de distância entre 
a painel interno e painel externo. 200 metros de distância entre a unidade de alimentação e ao 
painel interno. 2.400 metros de extensão na seção comum. 800 metros de extensão em cada 
coluna. 4 cabos paralelos conectando painéis internos (monitores e/ou interfone). Câmeras de 
segurança em cada painel externo. 2 portas gerenciadas a partir de um único painel externo. Não 
há necessidade de substituir os cabos em reformas.

2Voice: um número 1 com apenas 2 fios

• Condomínios com necessidades de 
comunicação e segurança

• Reformas
• Complexos de condomínios residenciais 

com até 4.064 usuários

Ideal para

SISTEMA DE VÍDEOPORTEIRO DE DOIS FIOS 
NÃO POLARIZADOS COM O MAIS ALTO 
DESEMPENHO NA CATEGORIA.

As vantagens

Desde pequenas moradias até grandes complexos
residenciais
Um sistema perfeito para instalações de todos os
tamanhos: desde condomínios, edifícios residenciais, 
até complexos de casas isoladas e grandes complexos 
residenciais de várias torres de edifícios.

Perfeito para reformas
Utiliza o cabeamento existente: trabalho mais rápido 
e possibilidade de instalar soluções de tecnologias 
integradas e inovadoras também em edifícios antigos, 
sem necessidade de trabalho de alvenaria.

Vantagens para o instalador e o usuário
Incomparável facilidade de instalação, redução da 
possibilidade de erro, manutenção rápida (mesmo com 
o equipamento em funcionamento); sem interrupção de 
serviço em caso de um curto circuito, pois a proteção de 
circuitos derivados mantém a coluna em funcionamento.

2 FIOS EM TODOS OS LUGARES
VANTAGENS PARA
ONDE QUER QUE

VOCÊ OLHE



FÁCIL DE INSTALAR 
E DE PROGRAMAR

PARA CONFIGURAR O MONITOR?
APENAS UM 
APLICATIVO!! 
SOMENTE O 2VOICE FACILITA MUITO MAIS
O TRABALHO DO INSTALADOR.
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Poucos componentes, muitas funções

PROGRAMAÇÃO SIMPLIFICADA

Nomes de usuário e códigos associados a partir do 
painel principal é rápido e fácil: graças a um simples 
aplicativo dedicado, tudo o que você precisa fazer é 
digitar nomes de proprietários e enviar as informações 
para o módulo de diretório através de Bluetooth.
Os dip-switches montados em cada dispositivo 
imediatamente associa endereços aos usuários 
individuais.

2 fios não polarizados e somente 3 dispositivos:

• Kit base de instalação expansível
• Distribuidor
• Painel interno

• Sistemas de áudio/vídeo mesclados com câmera 
colorida 

• CFTV integrado
• Intercomunicação livre
• Serviços adicionais (como controle de iluminação 

de escadarias) sem nenhum cabeamento adicional
• Saídas adicionais para controle de dispositivos 

auxiliares

• Apropriado para todos os monitores 2Voice
• Fácil de usar
• Sempre atualizado com novos modelos
• Instruções claras e intuitivas
• Download gratuito

Do que você precisa? O que você ganha?

O 2Set é um aplicativo projetado para ajudar o instalador a encontrar as 
informações de configuração corretas para monitores de vídeoporteiro 
do 2Voice da Urmet. Para programar uma extensão, por exemplo, basta 
selecionar o modelo do dispositivo a partir do menu superior, digitar o 
número do apartamento e recriar no painel do dip switch do monitor a 
mesma configuração que aparece na tela do seu smartphone.



DESVIOS DE  
CURTO-CIRCUITO

DISTRIBUIDOR 
4 USUÁRIOS

DISTRIBUIDOR 
4 USUÁRIOS

DISTRIBUIDOR 
4 USUÁRIOS

Alimentação

MonitorEstação
externa

2 C 2 C

Todas as seções de dois fios

MANUTENÇÃO RÁPIDA
O sistema opera em baixa tensão, permitindo que todas as inspeções do sistema, como a dos painéis, 
sejam feitas com segurança. O módulo de distribuição isola qualquer curto-circuito, protegendo o 
funcionamento do sistema da área que necessita de manutenção.

2 FIOS EM QUALQUER LUGAR, NADA MAIS
Tanto para o vídeoporteiro padrão quanto para funções adicionais: Intercomunicação, transferências de chamadas ou 
controle de iluminação de escadarias.
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Simples e de alta performance



• Até quatro monitores paralelos conectados por 
apartamento com intercomunicação livre.

• Várias configurações de cabeamento; série, estrela 
ou mista.

• Links de ampla comunicação ponto a ponto para 
os painéis internos, estando ou não dentro do 
mesmo apartamento.

Intercomunicação

• O 2Voice pode transformar o sistema de 
vídeoporteiro em um sistema de vigilância por 
vídeoporteiro.

• Duas câmeras podem ser imediatamente 
conectadas ao sistema.

• Pode ampliar até um máximo de 5 câmeras 
quando um comutador de vídeo é adicionado.

• Imagens de câmeras individuais podem ser 
visualizadas diretamente no apartamento no 
monitor do video porteiro.

Vigilância por vídeo
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Várias funções realmente úteis aos clientes

Comunicação e segurança em um único sistema

• Todas as estações internas do 2Voice fornecem 
controle de volume de chamada.

• A função Mudo desativa o áudio e o modo silencioso 
é indicado no dispositivo.

• Toques personalizados que podem ser associados 
aos tipos diferentes de chamada (chamada de andar, 
chamada de transferência ou de painel externo).

Seleção de Tom

• Chamadas do painel externo podem ser recebidas 
na portaria e transferidas para estações individuais 
internas.

• Os usuários podem realizar transferências de 
chamadas a qualquer momento..

• Transferência de chamada para telefones sem fio.

Transferências

Um indicador luminoso no vídeoporteiro indica quando 
a porta de entrada não foi fechada corretamente (fun-
ção pode ser desativada).

Aviso de alarme de porta

O sistema pode ser utilizado para um serviço adicional, 
sem necessidade de dispositivos extras, tais como 
controle de iluminação de escadas ou de escadarias 
externas, sistema de irrigação do jardim ou qualquer 
outro serviço desejado.

Serviços adicionais

A estação externa do 2Voice incorpora um relé que 
pode ser usado para operar um portão de garagem 
ou uma segunda entrada, e pode ser controlado 
remotamente das painel externo.

Controle de segunda entrada
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1 coluna de vídeoporteiro de áudio com  
1 painel de chamada de áudio

• n. 1 cód. 1083/74 - Módulo de áudio Sinthesi S2
• n. 2 cód. 1183/5 - Interfone conforto Mìro
• n. 1 cód. 1083/20A - Unidade de alimentação do sistema
• n. 1 cód. 1145/51 - Caixa de montagem embutida de um módulo
• n. 1 cód. 1148/61 - Frame de um módulo Sinthesi S2

É possível obsevar no diagrama os itens  
do kit 1783/704

• n. 1 cód. 1083/74 - Módulo de áudio Sinthesi S2 
• n. 1 cód. 1748/83 - Módulo de câmera Sinthesi S2
• n. 1 cód. 1083/20A - Unidade de alimentação do sistema

Unidade de alimentação

2 2

2 2
2

2

Painel de chamada de áudio

1 prumada de vídeoporteiro com 
1 painel de chamada de vídeo

• De 1 a 127 usuários atendidos com 2 fios
• Vigilância por vídeo integrada (ideal para casas 

residenciais de uma família)

Fonte de alimentação

DISTRIBUIDOR 
4 USUÁRIOS

1 entrada

22

22 2

2

É possível obsevar no diagrama os itens  
do kit 1183/602

Aplicações

• Baseado no kit entrada 1183/602
• 1 a 64 usuários
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Aplicações

1 coluna de vídeoporteiro com 2 estações externas de vídeo

• Cabeamento existente é usado em reformas*
• Interfona para apartamentos e com outros usuários
* (consultar a tabela de compatibilidade dos cabos)

Fonte de
alimentação

Interface de 
coluna

DISTRIBUIDOR 
4 USUÁRIOS

2 entradas

2 2

2

2 C2 C

2 C2 C 2 C

2 C2 C 2 C

é possível obsevar no diagrama os itens  
do kit 1783/708

• n. 1  cod. 1083/74 - Módulo de áudio Sinthesi S2
• n. 1 cod. 1083/50 - Interface de coluna
• n. 1 cod. 1083/20A - Unidade de alimentação do sistema
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Aplicações

• n. 1 cód. 1083/20A - Unidade de alimentação do sistema
• n. 1 cód. 1083/19 - Módulo de chamada digital Sinthesi S2  

com painel de controle para 2VOICE

É possível obsevar no diagrama os itens  
do kit 1783/703

1 estação de vídeo principal externa em N colunas com uma estação de vídeo externa secundária 
em cada.

• Até 4.064 usuários
• Sistemas mistos de porteiro e vídeoporteiro
• Serviço de portaria
• Chamadas de intercomunicação entre  

apartamentos interligados na mesma coluna
• Controle de portão de garagem

DISTRIBUIDOR 
4 USUÁRIOS

Fonte
de alimentação

DISTRIBUIDOR 
4 USUÁRIOS

22

2 2

2 2

2 2

2

2 2

2

interface de 
coluna

2 2

2

2

2

2

2

2

2

Fonte
de alimentação

interface de 
coluna

Fonte
de alimentação

Fonte
de alimentação

Interface
de estação

externa



Interface de painel externo
cód. 1083/75

Dispositivo usado para conectar vários painéis principais de botões  
de ação aos sistemas 2VOICE. Disposições para suporte DIN Rail (10 módulos).

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O USO DE CABOS EXTERNOS, ENTRE EM CONTATO COM A REDE DE VENDAS E/OU MANUTENÇÃO.
*Extensão é calculada como a soma de todos os comprimentos de cabeamento no apartamento, da coluna até o painel principal. Quando usando cabos 
de de multi pares, nunca faça curto-circuito em vários fios para obter um fio de seção maior. Os cabos individuais devem ter um diâmetro máximo de 
3,2 mm2 (1,26 polegadas).

Fonte de 
alimentação

DISTÂNCIA AEstação
externa MonitorDISTÂNCIA B

Central de portaria
cód. 1083/40 (4 dígitos) - cód. 1083/40C (6 dígitos)

Possui painel de controle alfanumérico, display e
receptor. Para o serviço de porteiro típico.
Operação em modo dia/noite. Pode ser
combinado com vídeo colorido 1732/41

CABOS USUÁRIOS
MÁX.

A
metros

da painel externo

B
metros da
unidade de 
alimentação

EXTENSÃO 
EM M

EXTENSÃO
EM PÉS

CABO 2VOICE 128
200 200 800 2.624,67

200 200 800 2.624,67

WH/RD PSIR - 0,6mm não blindado
64

100 150 600 1.968,50

100 125 600 1.968,50PAR TRANÇADO - AWG 22

AWG24 CAT5 - (1 par trançado) 64
100 125 800 2.624,67

100 75 800 2.624,67

HVV05-F - 1,5 mm2 de revestimento de borracha
128

50 125 300 984,25

REVESTIDOS NM - FIO AWG 15 50 125 300 984,25

ÚNICO FIO - CSA 1 mm2

32
50 75 150 492,13

CABO FLEXÍVEL - AWG 17 50 75 150 492,13
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Interface de coluna
cód. 1083/50

Dispositivo utilizado para dissociar as colunas nas instalações complexas  
do 2VOICE. Disposições para suporte DIN Rail (10 módulos).

Unidade de alimentação do 
sistema
cód. 1083/20A

Usado para o sistema 2VOICE.
Suporte DIN Rail (10 módulos).
230 VCA, saída 50-60 Hz 68 VCC

Expansão para o painel de 
chamada principal
cód. 1083/76

Dispositivo usado para conectar até 16
painéis de chamada comum em sistemas
2VOICE. Disposição para suporte DIN
Rail (10 módulos)

Componentes do Sistema | Compatibilidade
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Para instaladores e projetistas

Ferramentas de software avançadas

CONFIGURADOR ON-LINE E ESTIMATIVAS DE CUSTO
Realizar um orçamento com DomusDraw é simples e prático: é possível encontrar 
informações, visualizar e escolher os vários componentes do sistema e definir todas as 
opções possíveis, obtendo um orçamento com esquema técnico com todos os códigos 
de produto. Draw2Voice é o software de elaboração de orçamentos on-line que com 
alguns simples passos, permite escolher o tipo de sistema a ser feito, configurá-lo com o 
número das estações externas e internas, visualizar imediatamente o orçamento na lista 
de preços e entrar em contato com o departamento comercial Urmet mais próximo.

Recursos e documentos on-line

TODOS OS RECURSOS A UM CLIQUE
Configuradores on-line e estimativas de custo, vídeos 
tutoriais, notícias, todos os documentos de atualizações 
disponíveis, gráficos e diagramas de aplicativos para
sistemas digitais Urmet.

www.urmet.com
www.2voice.it

SERVIÇOS DEDICADOS DE PRÉ-VENDAS E PÓS-VENDAS
Como fornecedor líder de sistemas de vídeoporteiro e segurança, a Urmet oferece aos seus clientes 
produtos da mais alta qualidade e a tranquilidade de saber que podemos oferecer suporte necessário 
com as ferramentas para tornar o trabalho diário mais fácil e mais rápido.
Isso significa soluções para planejar projetos e analisar as necessidades do cliente, a fim de sempre 
fazer a escolha certa, contando com serviço especializado, multiplataforma disponível em todos os 
momentos.
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1 tipo de cabo para todo o sistema. Extensão ilimitada, colunas, usuários e funções. Funções integradas, 
conectadas ao serviço de vídeoporteiro. Todos os dispositivos e funções são instalados diretamente 
no sistema, sem necessidade de cabos adicionais. 

TECNOLOGIA IP
SOLUÇÕES INTEGRADAS

PARA EDIFÍCIOS
INTELIGENTES

IPerVoice: integração total, nada é impossível

• Grandes complexos residenciais
• Aplicações com necessidades complexas de 

comunicação, segurança e integração

Ideal para

Para instaladores e projetistas

Primeiro sistema digital inteiramente em cabo CAT5/5e/6 ou fibra ótica.

IPerVoice é ideal para grandes complexos 
e oferece os seguintes recursos ilimitados:

• Extensão e distância
• Colunas
• Número de transferências
• Número de usuários
• Número de chamadas ao mesmo tempo (dentro e 

fora do apartamento)

Funções

Todos controles estão disponíveis para acionamento 
no monitor de vídeoporteiro interno, e transforma a 
portaria em uma central de segurança que reúne todas 
as informações de um condomínio em termos de:

• Vigilância por vídeo
• Transferências
• Detecção de intrusão
• Controle de acesso
• Controle de elevador

1 fio para todo o sistema

DO QUE VOCÊ PRECISA?
Em grandes complexos residenciais, proporciona aos 
moradores um maior grau de automação e controle, 
com o que há de melhor em termos de tecnologia, 
design e confiabilidade.  IperVoice faz a difença graças 
a funções avançadas que se integram no serviço de 
vídeoporteiro, com duas principais vantagens: controles 
simples e um número reduzido de dispositivos de 
gerenciamento em áreas comum e apartamentos.

O QUE VOCÊ GANHA?
Com o IPerVoice, instaladores podem oferecer aos 
clientes um produto de alta tecnologia que reduz o 
tempo de instalação e os custos graças à tecnologia
IP, a conveniência de usar um mesmo cabo para todas 
as conexões e switches PoE usados para distribuição. 
Simples, o cabeamento Ethernet atende a todas as 
exigências de instalação, fornecendo comunicação em 
todo o complexo residencial e facilitando a integração 
de funções.



• Portaria evolui para um centro de controle
• Gestão de todos os fluxos de comunicação
• Suporta várias transferências para diferentes 

grupos de usuárioss
• Integração com qualquer tipo de terminais: 

telefones sem fio, fones de ouvido, PC

Transferências

• Registro de entradas e saídas
• Cada passagem é associada a uma chave 

específica ou código de acesso
• Função antipassagem de retorno inibe acesso 

múltiplo com a mesma chave

Controle de acesso

• Um telefone com o potencial de central
• Instalação em áreas comuns, permite uma 

intercomunicação bidirecional com todos os 
usuários

• Função de abertura de porta

VOIP

• Envia o elevador para o andar desejado

Controle de elevador

• Os sistemas de alarme Urmet instalados em um 
apartamento podem ser integrados ao serviço de 
vídeoporteiro

• Qualquer sinal de alarme gerado no apartamento é 
transferido automaticamente para a portaria

• Ativação da sirene ou indicador luminoso

Sistemas de detecção de intrusão

PoE Switch

PC

Telefones VoIP

Sirene
externa

Conector
de chave

Detector

Monitor  Modo

Distribuidor

Aviso visual e/ou 
acústico no andar

Saída de 
barramento

Entrada de 
barramento
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Serviços e segurança em um único sistema



Com o IPerVoice adicione novas soluções para funções 
de vídeoporteiro convencional. Com a tecla dedicada do 
painel Elekta, cada usuário pode associar o seu nome a 
um logotipo ou uma imagem e mostrar o caminho para 
sua casa em um mapa gráfico para os visitantes.
Mensagens escritas podem ser inseridas para ser 

Função de vídeoporteiro

• Número ilimitado de câmeras
• Fluxo de CFTV pode ser visualizado na portaria e 

em apartamentos individuais
• Cada câmera pode ser conectada a um sensor de 

alarme
• O evento de alarme aciona chamada para 

transferência e gravação de vídeo

Vigilância por vídeo

exibidas quando um visitante toca a campainha e 
ninguém está em casa. Os visitantes podem gravar 
mensagens de áudio e vídeo que o usuário pode ouvir a 
partir do monitor em casa.
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• Até 16 dispositivos por apartamento podem se 
comunicar uns com os outros de forma contínua 
sem ocupar a linha do condomínio

• Permite a comunicação com todos os outros 
usuários no complexo e com as diferentes estações 
gerenciadas nas áreas comuns

• Intercomunicação ilimitada com outros usuários: 
graças os monitores de tela sensível ao toque, cada 
apartamento pode fazer chamadas a qualquer 
outro terminal

Intercomunicação

FUNÇÃO INTEGRADA
DE CFTV

CFTVServidor de VídeoSwitch PoE

O display mostra a
rota para o edifício
desejado

O display mostra uma 
mensagem personalizada 
quando  
o usuário não está em 
casa

O display mostra a busca
de nome para selecionar 
o usuário desejado

O display mostra o
procedimento de entrada
de nome com o assistente
de configuração

Comunicação e CFTV 



20

SISTEMAS DE VÍDEO PORTEIRO 
DIGITAL

PORTARIA 2

ENTRADA 3

PORTARIA 1

ENTRADA 1

ENTRADA 4

Leitor de proximidade

SWITCH PoE

SWITCH PoE

SWITCH PoE

SWITCH PoE

SERVIDOR DE 
VÍDEO

CFTV

FIAÇÃO

POSIÇÃO
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A evolução da comunicação integrada para os edifícios

ENTRADA 2

PC

SERVIDOR

PC

SWITCH PoE

SWITCH PoE

Telefone VoIP

SWITCH PoE
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Configuração Full IP

INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA
Apenas um cabo para o controle de todo o sistema, a eficácia dos switches PoE para distribuição e 
tecnologia IP. Estas são as principais características, permitindo que os instaladores ofereçam um 
produto de ponta em condições otimizadas em termos de tempo e custo. Simples e descomplicado, 
o cabeamento atende a todas as exigências de instalação, fornecendo comunicação em todo o 
complexo residencial e facilitando a integração de funções.

PoE SWITCH
Telefones VoIP 
para estações

de áreas comuns

PoE 
SWITCH

Câmera 
IP

Portaria SW no
Windows PC

IPerVoice Home 
Gateway

Lan

Roteador 
Wireless

Smartphone /
tablet usando o
aplicativo Urmet

220Vac

Monitor IP 
Max

Monitor IP 
Max

Monitor IP 
Max

Monitor IP 
Max

Módulos de 
chamada

digital e painéis de
entrada com

botões podem ser
mesclados de acordo

com os requisitos

Também
com iOS e

Android
tecnologia

Internet
Roteador

PoE 
SWITCH

PoE 
SWITCH

PoE 
SWITCH

PoE 
SWITCH

PoE 
SWITCH

Câmera 
IP

Servidor

O Home Gateway 1071/2 permite a utilização de dispositivos móveis (Android ou iOS) como um 
vídeoporteiro para responder a uma chamada externa, abrir uma porta ou para uma chamada de 
serviço de portaria. Pode ser usado para desviar uma chamada externa para o celular no modo de 
atendimento remoto.
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Integração para automação residencial

Design original, tela sensível ao toque , painel de controle para automação residencial

INTEGRADO COM AS TECNOLOGIAS IPERHOME E YOKIS 
Sua linha elegante e versátil o torna um objeto com um design exclusivo, que integra-se perfeitamente em qualquer 
interior contemporâneo. A tela utiliza a tecnologia sensível ao toque para integrar funções inovadoras como o controle 
residencial IPerHome e os módulos Yokis. A interface simples e fácil de usar é muito fácil de operar, mesmo para aqueles
que não estão particularmente familiarizados com a modernidade tecnológica.

Arquivo CFTVToque Chamada CFTV

• Montagem na parede ou montagem embutida
• Conexão de botão de pânico com sinalização na 

portaria 
• Leitor Mifare para ativação de cenário e controle de 

acesso
• Conexão Wi-Fi na LAN do apartamento 

(gerenciamento da automação residencial Yokis ou 
de terceiros)

• Câmera de 2Mpx para chamadas de vídeo
• Bate-papo e mensagens com usuários e portaria
• Resolução selecionável 4:3 ou 16:9

Recursos
• Encaminhamento de chamadas no smartphone ou 

tablet
• Função MUTE cronometrada
• Post-it de áudio (para deixar uma mensagem de 

áudio para outros moradores)
• Entrada para chamada no andar
• Repetidor de chamada de saída
• Gerenciamento de automação residencial sem fio 

Yokis
• Controle de câmera CFTV por RTSP
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Utilizar Urmet Call 2 U é mais simples do que se imagina. Ao sair de casa 
ou do escritório, basta selecionar a função “presence” no monitor, ativando 
deste modo a transferência da chamada. O vídeoporteiro de última geração é 
compatível com todos os sistemas digitais de vídeos porteiros Urmet IperVoice. 
Para instalá-lo, basta uma pequena configuração no sistema do condomínio e 
instalar o aplicativo Call 2 U no smartphone.

Android® iPhone® iPad®

Faça o download do aplicativo nas lojas digitais

IPerVoice Home Gateway

Terra

Roteador 
Wireless

Urmet App no 
smartphone/tablet

220Vac

Switch POE

Switch POE

Desvio de chamadas

Urmet Call2U traz o vídeoporteiro para o smartphone para atender chamadas, mesmo quando você 
não está em casa ou no escritório. Baixar o aplicativo é extremamente fácil: basta digitar seus dados 
e você ficará conectado imediatamente ao vídeoporteiro.
Com o Urmet Call2U já não será um problema entregar uma encomenda, quando o destinatário não 
está em casa e pedir ao mensageiro que deixe o pacote para o vizinho, ou informar um cliente que 
está na sua porta que você vai se atrasar. O IPerVoice encaminha todas as chamadas diretamente 
para o seu smartphone e permite que você fale com quem estiver interfonando e até mesmo abrir o 
portão de casa, como se você estivesse na frente do monitor do seu apartamento.
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Mesmo cabeamento que o sistema Full IP, mas com interfones e monitores analógicos para ter uma 
solução mais econômica e uma variedade maior de painéis internos. 
Até 1080 usuários dentro de uma distância máxima de 900 metros. Este é o enorme potencial 
oferecido pelo sistema, e não há limite para o número de prumadas que podem ser instaladas.  
Todo cabeamento utiliza cabo Cat. 5/5e/6 e conectores RJ45. Até dezesseis dispositivos de 
intercomunicação podem ser instalados em um apartamento sem ocupar os canais de áudio da 
coluna. Quando um par de 24 AWG é adicionado a coluna, duas conversas de áudio são possíveis.  
Também pode-se controlar a chamada do elevador.

Unidade de alimentação

PoE Switch

Primeiro 
canal 
áudio

Segundo 
canal de áudio 

(com um par de
fios adicional)

Programação rápida com software 
dedicado, para smartphone/PDA

Interface de elevador

Protocolo dedicado e intercomunicação livre

INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA

CABEAMENTO

Intercomunicação

Servidor
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Persiana

SOMENTE O YOKIS PERMITE CENTRALIZAR VÁRIOS CONTROLES EM ALGUMAS ETAPAS RÁPIDAS. 
Os módulos digitais Yokis são a solução base para a automação de iluminação e persianas, a um preço muito baixo.
Com Yokis é possível criar controles com fio ou sem fio e configurar uma operação coordenada dos sistemas para criar cenários que 
forneçam mais conforto e segurança. Os módulos Yokis são instalados em caixas de parede comuns junto com a fiação existente e 
não necessitam de uma central  de controle em um painel. Para saber mais visite www.yokis.com

Integração com Automação Residencial

Através da integração com os módulos Yokis para automação residencial, os monitores Urmet podem 
gerenciar o controle centralizado e a temporização da iluminação interna e externa, persianas, portões e 
outras utilidades no sistema 2Voice ou no sistema IPerVoice. Na verdade, o monitor Max ou cxModo estão 
equipados com um transmissor interno Yokis que se conecta diretamente aos receptores instalados nos 
sistemas elétricos.

Y1

máx 10m

Y2

X2
X1

N
L

max 10 m

Tapparella

MVR500ER

O F N L BP

Tapparella

MVR500ER

O F N L BP

ANTENNA

X2
X1
Y2
Y1

ANTENA

N LN L

Sistema 2Voice

Oportunidade 
de integrar 
módulos 
Yokis.

Integrar comandos sem fio, centralizados para iluminação e persianas 
em um sistema de vídeoporteiro 2Voice, através do dispositivo do 
transmissor Yokis a ser instalado próximo ao monitor.

N
L

max 10 m

Tapparella

MVR500ER

O F N L BP

Tapparella

MVR500ER

O F N L BP

ANTENNA

X2
X1
Y2
Y1

N
L

max 10 m

Tapparella

MVR500ER

O F N L BP

Tapparella

MVR500ER

O F N L BP

ANTENNA

X2
X1
Y2
Y1

R1 R1

Da coluna 2Voice

Para a fonte de  
alimentação local

Chamada de andar ainda 
funciona

N L

R1

ANTENA

N L

Persiana Persiana
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Os monitores IP do sistema de vídeoporteiro digital IPerVoice também 
suportam centralizações Yokis, através de comandos dedicados na 
interface de usuário gráfica do monitor.

DESIGN ORIGINAL, DISPLAY TOUCH, 
CONTROLES DE DOMÓTICA SIMPLES
Max é o painel de controle das funções de domótica através dos 
módulos Yokis. Com Max é possível criar cenários mistos 
para o gerenciamento de persianas, luzes e ativações, e para 
programar as ações de liga/desliga automáticas em horários 
pré-estabelecidos.

Oportunidade 
de integrar
módulos  
Yokis.

• n° 1 cód. 1717/31 - Monitor Max
• n° 1 cód. 5454073 - Embalagem com 5 interfaces para botão duplo
• n° 4 cód. 5454467 - MVR500ERP Módulo persiana
• n° 1 cód. 5454423 - TLC8CP Controle Remoto com 8 botões
• n° 1 cód. 5454082 - Embalagem com 4 suportes para controle remoto 

TLC8CP
• n° 2 cód. 5454454 - MTV500ER Dimmer temporizável 500W com neutro
• n° 2 cód. 5454462 - MTR2000ERP Relé temporizável 2000W
• Alimentador de monitor fornecido

• Tela 7’’ 16:9
• Interface full touch screen
• Versão para instalar na parede ou para embutir
• Fundo de tela personalizável
• Dimensões: 134 x 208 x 19 mm (AxLxP)

Recursos

Programação fácil com Max

Configurar diretamente os módulos

Criar 8 cenários temáticos e 4 mistos 
personalizando ícones e nomes

Programar e temporizar
a ativação dos cenários

cód. 1054/3

Copiar a configuração de um controle remoto



ELEMENTOS BASE

1083/20A
Unidade de alimentação do sistema Usado para o sistema 2VOICE. 
Suporte DIN Rail (10 módulos) 230 VCA, saída 50-60 Hz 68 VCC

1083/50
Interface de coluna Dispositivo usado para separar as colunas nas instalações complexas de 2VOICE Disposições para 
suporte DIN Rail (10 módulos)

1083/55
Distribuidor de 4 usuários. Distribuidor de andar
Conexão para barramento de entrada, barramento de saída e 4 derivados de apartamento Possui saídas com proteção 
contra curto-circuito. Dimensões (L x A x P): 45 x 45 x 16 mm

1083/75
Interface de painel externo Dispositivo usado para conectar vários painéis principais de botão de ação aos sistemas 
2VOICE. Disposições para suporte DIN Rail (10 módulos)

1083/76
Expansão para o painel de entrada principal Dispositivo usado para conectar até 16 painéis de chamada comum em 
sistemas 2VOICE. Disposições para suporte DIN Rail (10 módulos)

1083/90
Cabo 2VOICE. bobina de 100 m
Cabo para sistema 2VOICE. 2 x 1 mm2. 6,5 mm de diâmetro externo, bobina de 100 m.

1083/92
Cabo 2VOICE. bobina de 200 m 
Cabo para sistema 2VOICE. 2 x 1 mm2. 6,5 mm de diâmetro externo bobina de 200 m.

1083/40
1083/40C

Central de portaria
Possui painel de controle alfanumérico, display e receptor.
Para operação de serviço típico de porteiro Operação em modo dia/noite. Pode ser combinado com vídeo colorido 
1732/41. Ref. 1083/40 (4 dígitos) - Ref. 1083/40C (6 dígitos)

1083/67

Vídeo e interface 2VOICE-PSTN
Este dispositivo permite a conexão de uma interface de telefone analógico ou um PABX a um sistema 2VOICE para 
usar serviços de porteiro também através de um terminal de telefone. O vídeo é fornecido em uma saída do tipo 
coaxial para conexão de terminais compatíveis. A interface pode ser programada em dois modos: “painel interno” ou 
“encaminhamento de chamada”, como um auxílio para a Transferência de porteiro 110/40.
• Fonte de alimentação: 110/230 VCA, com fonte de alimentação fornecida com kit
• Tamanho: 10 módulos DIN
• Tamanho da fonte de alimentação: 1,5 módulos DIN

1083/69

Interface CFTV. 4 câmeras, conexão V.P.E.
A interface CFTV é adequada para diferentes aplicações e oferece um layout simples de diagrama com vários vídeos 
de porteiro principal no modo de comutação e dispõe de um controle específico de entrada para escolher. O vídeo é 
fornecido em uma saída do tipo coaxial para conexão de terminais compatíveis. 4 câmeras diferentes. Cada entrada 
pode ser ativada individualmente por um controle de alarme. O produto é compatível com o sistema 2VOICE e  
substitui o painel 1038/69. 

1783/69

Interface CFTV, 4 câmeras, conexão de barramento
Este dispositivo permite conectar 4 câmeras de controle no barramento de dados do sistema 2VOICE. As câmeras 
estão conectadas à interface e usam o sinal de vídeo estendido Balun em vez de um cabo coaxial. Este dispositivo 
pode ser associado a uma pluralidade de usuários do sistema ou apenas um deles

PAINÉIS EXTERNOS

1758/83
Módulo de câmera Sinthesi Steel
Módulo de câmera 2VOICE (1 módulo) Câmera colorida com iluminação LED. Caixa de montagem embutida, quadro e 
aparador não incluídos.

1748/83
Módulo de câmera Sinthesi S2
Módulo de câmera 2VOICE (1 módulo) Câmera colorida com iluminação LED. Caixa de montagem embutida, quadro e 
aparador não incluídos.

1083/8
Estação de áudio externa para a linha de design Exigo
Para uso em combinação com módulos 1038/17 (um para cada 16 usuários).

1083/19
1083/19C 

Módulo de chamada digital Sinthesi S2 com painel de controle para 2VOICE
Tamanho equivalente a 2 módulos Sinthesi S2. Possui painel de controle alfanumérico, teclas de setas para selecionar 
os nomes no diretório eletrônico, 2 linhas, display de 16 caracteres. Interface Bluetooth para programação de celular/
smartphone/PDA. Pode ser combinado com câmera para configurar estações de chamada de vídeo. Ref. 1083/19 (4 
dígitos) - Ref. 1083 / 19C (6 dígitos)

1083/64
Módulo de áudio Sinthesi Steel 
Mesma especificação que a ref. 1083/74 com design estilo Sinthesi Steel.

1083/74
Módulo de áudio Sinthesi S2
Módulo de áudio 2VOICE (1 módulo). Possui 2 chaves de chamada, alto-falante e microfone. Controla 7 saídas de 
automatismo para portão de pedestre ou calçada. Caixa de montagem embutida, quadro e aparador não incluídos.

1083/78
Estação de vídeo externa - Sinthesi S2
Estação 2VOICE (2 módulos) com provisão para conexão de até 5 câmeras externas. Caixa de montagem embutida, 
quadro e aparador não incluídos.

1083/79
Estação de vídeo externa - Sinthesi S2
Estação 2VOICE (2 módulos) para sistemas de 60 Hz. Caixa de montagem embutida, quadro e aparador não incluídos.

1758/40

Módulo de câmera Sinthesi Steel.
Módulo de câmera em cores dotado de terminais e grupo de iluminação de LED. A câmera CCD wide angle possui 
um campo de visão de 120° na horizontal. O dispositivo é utilizado em sistemas analógicos com cabo coaxial, 5 fios e 
sistemas digitais.

1758/49 Módulo de câmera Sinthesi Steel para sistemas de 60 Hz. Mesmas especificações que a ref. 1758/40.

1748/40

Módulo de câmera Sinthesi S2.
Módulo de câmera em cores dotado de terminais e grupo de iluminação de LED. A câmera CCD wide angle possui 
um campo de visão de 120° na horizontal. O dispositivo é utilizado em sistemas analógicos com cabo coaxial, 5 fios e 
sistemas digitais.

1748/49 Módulo de câmera Sinthesi Steel para sistemas de 60 Hz. Mesmas especificações que a ref. 1748/40.

1083/50

1083/55

1083/75

1083/40

1758/83

1083/64

1083/19

1083/78
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Produtos



PAINÉIS EXTERNOS

1083/14

Painel de chamada digital Sinthesi Steel
Possui display gráfico de 2 linhas, 16 caracteres. Permite chamar até 4096 usuários e associar um código 
correspondente para abertura de porta.  Memória interna para lista de usuários em ordem alfabética/numérica. 
Programação usando a interface Bluetooth e Smartphone. 2 módulos Sinthesi de aço; ele pode ser adicionado com 
um módulo de câmera de vídeo para as instalações.

1083/15
1083/15C

Painel de chamada Elekta para o sistema 2Voice
Vidro frontal com tecnologia de toque suave. Monitor colorido TFT de 5” com teclado alfanumérico e leitor de chave de 
proximidade integrado. Requer caixa embutida de 3 módulos Sinthesi 1145/53.

1083/16
Painel de chamada resitente a vandalismo Elekta para o sistema 2Voice
Painel frontal de aço inoxidável resistente a vandalismo, teclado alfanumérico e leitor de chave de proximidade integrado 
para controle de acesso. Requer caixa embutida de 3 módulos de metal 1158/43.

1083/25
Painel de chamada Elekta para o sistema 2Voice
Mesmas especificações que a ref 1083/15 mas para sistemas de 60 Hz

1083/27
Painel de chamada resitente a vandalismo Elekta para o sistema 2Voice
Mesmas especificações que a ref 1083/16 mas para sistemas de 60 Hz

PAINÉIS INTERNOS

1183/5
Interfone Mìro (com monofone)
Interfone para sistema 2VOICE. Possui botão de ação para abertura de porta e 3 botões de ação adicionais

1183/7
Interfone Miro viva-voz 
Interfone para sistema 2Voice. Dotado de botão para a abertura da porta e 3 botões complementares.

1716/1
Monitor Aiko para 2VOICE. Preto
Suporte de parede embutido ou para superfície com caixa dedicada com quadro 1716/61, preto.

1716/2
Monitor Aiko para 2VOICE. Branco
Suporte de parede embutido ou para superfície com caixa dedicada com quadro 1716/62, branco.

1717/12H
Monitor Modo 7”
Display em cores 7” touchscreen. Cor branca. Montagem com apoio na parede.
Com funções de controle domóticas IperHome e levantamento dos consumos.

1750/1
 

Kit de suporte de monitor colorido Mìro e 2VOICE
Inclui o monitor colorido Signo 1740/40 e suporte 2VOICE 1740/83.

1750/5  
Monitor viva-voz Mìro. Preto  
Monitor de 4,3” colorido de 16:9, para montagem embutida ou na superfície das paredes. Cor preta

1750/6
Monitor viva-voz Mìro. Branco.  
Monitor de 4,3” colorido de 16:9, para montagem embutida ou na superfície das paredes. Cor branca

1750/50
Adaptador de conexão de saída para o sistema 2voice
Para ser usado em cada vídeoporteiro Ref. 1750/1 na configuração de entrada e saída, exceto para o último vídeoporteiro 
da coluna ou do usuário.

1750/51 Quadro para vídeoporteiro Mìro

1750/52 Kit de mesa para o Mìro viva-voz

1750/60 Kit de montagem embutida para o Mìro viva-voz

ACESSÓRIOS

1083/80 Decodificador especial 2VOICE Disposições para suporte DIN Rail (6 módulos)

1083/17
Módulo de expansão de 16 botões
A ser utilizado com a estação externa 1083/8 para expandir os números dos botões de chamada. 
Cada módulo gerencia até 16 botões de chamada e podem ser conectados em cascata entre si.

KIT

1783/323
Kit com 2Voice para famílias individuais com o Sinthesi S2 e Mìro
Inclui o painel de botão de ação Sinthesi S2 1083/77, 2 caixa de montagem de guarnição e nivelado do módulo, 1 
monitor colorido Mìro com suporte 1750/1 e unidade de alimentação 1083/20A. Para sistemas de 60Hz.

1783/324
Kit com 2Voice para duas famílias com o Sinthesi S2 e Mìro 
Inclui painel de botão de ação Sinthesi S2 1083/77, 2 módulos de aparador e caixa de montagem embutida, 2 
monitores coloridos Mìro com suporte 1750/1 e unidade de alimentação 1083/20A. Para sistemas de 60Hz.

1783/433
Kit com Sinthesi S2 e Aiko para uma família
Inclui o painel de botão de ação Sinthesi S2 1083/77, 1 monitor colorido Mìro 1716/2 e unidade de alimentação 
1083/20A. Para sistemas de 60Hz.

1783/434
Kit com Sinthesi S2 e Aiko para duas famílias
Inclui painel de botão de ação Sinthesi S2, 2 módulos de aparador e caixa embutida, 2 monitores coloridos Aiko 1716/2, 
unidade de alimentação 1083/20A e distribuidor de 4 usuários 1083/55, para sistemas de 60Hz.

1782/651L
Kit com Mikra Exigo e Aiko para uma/duas famílias
Inclui o painel de aço polido Mikra Exigo 1783/1L, 1 monitor Aiko 1716/2, unidade de alimentação 1083/20A.

1783/704
Kit de base de sistema 2Voice com painel Sinthesi S2
Inclui o módulo de áudio Sinthesi S2 com dois botões 1083/74, módulo de câmera Sinthesi S2 1748/83 e unidade de 
alimentação 1083/20A.

1750/1

1750/6

1183/5

1716/1

1716/2

1183/7

1717/12H
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1039/34

1039/36

1039/37

1039/41

1039/50

1709/11

1717/31

1039/1

1039/18

1039/13

1039/20

4501/5

HYBRID

FULL
 IP

1039/1

Sistema IP Server
Baseado em processador Intel Pentium de 1GHz. Possui uma porta RJ45 e 2 portas USB, Disposições para 
suporte de montagem em parede e suporte DIN Rail. HDD de 2,5”. Dimensões (L x A x P): 172 x 55 x 114 mm em 
LED on/off e botão de ação e botão de redefinição. Unidade de alimentação incluída.

1039/12
Painel de chamada IP digital para IPerVoice com painel frontal soft-touch
Mesmas especificações que a ref. 1039/13 para sistemas de 60 Hz.

1039/13
Painel de chamada digital para IPerVoice com painel frontal soft-touch
Necessita de módulo Sintesi para 3 módulos 1145/53

1039/17
Painel de chamada IP resistente a vandalismo Elekta  
Mesmas especificações que a ref 1083/16 mas para sistemas de 60 Hz.

1039/18 Painel de chamada IP resistente a vandalismo Elekta Requer 3 módulos.

1039/20
Unidade de alimentação de coluna
Unidade de alimentação para IPerVoice coluna. Possui 2 conectores RJ45 para barramento de entrada e saída.
Sinal de vídeo LED e aparador para equalização. Suporte DIN Rail (10 módulos).

1039/34

Distribuidor de 4 usuários
Maneja 4 usuários de coluna. Possui 4 conectores RJ45 para conexão de usuário e 2 conectores RJ45 para 
barramento de entrada e saída. Chamada de andar para cada usuário. Terminais para conexão do segundo 
canal de áudio de coluna. Relé de saída para conexão de alarme de andar.

1039/36

Aparelho de intercomunicação
Permite a conexão de 4 painéis externos (interfone ou vídeo-interfone) e chamadas por interfone entre estações. 
Até 4 dispositivos conectados em cascata para um total de 16 dispositivos paralelos de intercomunicação 
conectados em um apartamento. Suporte DIN Rail (6 módulos). Alimentado a partir de rede local com 1039/20.

1039/37

Interface de elevador
Transmite informações de comando para o sistema de controle de elevadores do edifício residencial. Possui 
24 saídas do relé NO/C/NC que podem ser associadas a um único usuário ou um grupo de usuários. 
Suporte DIN Rail (12 módulos). Alimentado a partir de principal local com 1039/20.

1039/41
Central de portaria para PC. Interfone com o estilo de design Atlantico, conector USB e plug A/V para 
conexão de PC; fornece áudio no interfone na aplicação da transferência do porteiro.

1039/44  4 portas + 4PoE switch. Switch com 8 portas, 4 das quais são portas PoE

1039/50
IP / Gateway de coluna
Permite a interface do backbone IP com coluna. Suporte DIN Rail (10 mód. DIN).

1039/56
Dispositivo de programação Bluetooth
Interface de programação de dispositivos de coluna a partir de telefone celular ou PDA. Cabo adaptador 
incluído.

1039/61
Interface de alarme de apartamento
Placa de interface para instalação dentro de módulos de controle URMET 1061/004 e 1061/006.

1039/69
Servidor de vídeo para IPerVoice Permite a conexão de 4 câmeras convencionais. Fluxo de imagem é 
enviado por barramento IP e visualizado em dispositivos de instalação (monitor, transferências).

1039/74
Estação de vídeo externa digital IPerVoice - Sinthesi Steel, Exigo e Titanium. Mesma especificação que a 
1039/78

1039/75
Estação de vídeo externa digital IPerVoice - Sinthesi Steel
Mesmas especificações que a ref 1039/13 mas para sistemas de 60 Hz

1039/78
Estação de vídeo externa IPerVoice com chavesEstilo de design Sinthesi S2 (12 módulos)
Inclui câmera colorida com iluminação. 2 teclas de chamada e módulo de áudio. Maneja 2 fechaduras 
elétricas; oferece botão de ação de corredor e de aviso de porta aberta. Caixa embutida incluída e aparador.

1039/79
Estação de vídeo externa IPerVoice com chaves 
Mesmas especificações que a ref 1039/13 mas para sistemas de 60 Hz

1039/81
Decodificador IP especial
Fornece ativação/desativação de cargas ou outras funções ao longo do backbone IP

1039/82 Leitor de chave de proximidade IP no Sinthesi S2 Leitor de chave de proximidade IP

1039/90 Cabo exterior IPEm terra cabo CAT5. Para uso em backbone comum. bobina de 100 m

1039/100
Pacote com 20 conectores RJ45 lado IP Pacote com 20 conectores RJ45 com marcação “URMET” para 
conexão de dispositivo. Compatível com IP.

1039/101
Pacote com 20 conectores RJ45 para coluna
Pacote com 20 conectores RJ45 com marcação “SEM LAN” para conexão de dispositivo de riser PerVoice

1139/2 Interfone IPerVoice Interfone com estilo de design Signo. Possui 3 botões de ação e botão de ação de abertura de porta

1740/95 Suporte IperVoice para Signo.

1740/40 Monitor Signo. Monitor colorido TFT de 4” com o microtelefone, branco.

4501/5 Telefone VoIP

1709/11
Monitor CxModo. Monitor TFT de 7” sensível ao toque, colorido, com unidade de alto-falante. Montagem na 
superfície da pared

1716/4 Monitor Aiko. Monitor TFT colorido de 4,3”, com viva-voz, toque-suave na cor branca

1717/31 Max terminal IP. Monitor TFT 7” colorido multifunção com funções domóticas avançadas. Cor branca

1717/33 Max terminal IP. Monitor TFT 7” colorido multifunção com funções domóticas avançadas. Cor preta

1717/41 Max Lite terminal IP. Monitor  TFT 7” cor branca30
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Rede de vendas

Para obter informações sobre sistemas e produtos Urmet e assistência 
técnica, digitalize este código QR com seu smartphone ou visite  
www.urmet.com>> Contatos >> Rede de vendas de exportação

Todos os produtos Urmet trazem a marca 

IPerHome, 2Voice, IPerVoice são marcas registradas
da Urmet S.p.A. As outras marcas comerciais citadas 
pertencem aos seus respectivos proprietários.
Project: COMUNICO | www.comunico.info
Lançamento em Julho 2016.

A Urmet S.p.A. se reserva o direito de fazer 
alterações em seus produtos a qualquer momento, 
sem aviso prévio.

www.urmet.com | info@urmet.com
www.urmet.com.br | vendas@urmet.com.br
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Serviço de atendimento ao cliente +39-011.23.39.810

URMET S.p.A.
Via Bologna, 188/C | 10154 Torino (ITALY)
Central Telefônica +39-011.24.00.000
Departamento de exportação +39-011.24.00.250/256
Fax +39-011.24.00.296
www.urmet.com | info@urmet.com

Urmet do Brasil LTDA
Rua do Matoso, 182 Loja B  - Rio Comprido
Cep: 20270-135 - RJ
Tel: (21) 25677330
www.urmet.com.br | vendas@urmet.com.br


