VIDEO DØRTELEFON

Svarapparater og
dørtablåer

SVARAPPARATER OG DØRTABLÅER

Selskapet
URMET

Urmet er et italiensk selskap som designer,
utvikler og markedsfører produkter og systemer
for byggautomatisering som videodørtelefon,
tyverialarmer, smarthus, profesjonell
videoovervåkning og adgangskontroll: løsninger
for alle bransjer, utviklet i tråd med
markedets krav.
Urmet skiller seg ut for sin teft for innovasjon
og utvikling av utstyr som fremskynder
installasjonen, og forenkler funksjonsstyring for
bolig-, kontor- og industribygg.

URMET GRUPPEN
Urmet Gruppen består av mer enn 60 selskaper
som sikrer en utbredt tilstedeværelse over hele
verden. Gruppen ble etablert i Italia i 1937, og
utviklet seg snart på internasjonalt nivå.
Hovedkontoret er i Torino, hvor avdelingene
Forskning, utvikling, markedsføring, logistikk,
administrasjon og økonomi opererer.
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Velkommen
hjem
Video-porttelefonsystemene er dedikert til
de som elsker å finne den beste teknologien
og stilen i hver eneste detalj i hjemmet. De
har avanserte funksjoner som oppfyller alle
kommunikasjonskrav i ethvert bygg. Med en
avansert design med enda større styrke og
ytelse, uttrykker de Urmet-kvalitet og dyktighet
på sitt beste.

I over 80 år har lidenskap og engasjement for
forskning på linjer, former og materialer gjort
det mulig for Urmet å lage nye løsninger som
bryter med tradisjonen, og som blir sanne
stilikoner over tid.
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Kvalitet
er tydelig
Urmet-produkter kombinerer stil og design
med en stor konsolidert teknologisk ekspertise
og sterk vekt på forskning og innovasjon.
Systemene sikrer komfort, sikkerhet og
funksjoner.
Utvalget av produkter er allsidig og har
muligheter for en rekke applikasjoner.

Urmet videodørstelefonsystemer kan integrere
funksjoner for kontroll og styring av sikkerhet,
videoovervåkning og hjemmeautomatiseringssystemer.
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KONTROLLER OG OPPGANGSPANELER
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Ganske enkelt
allsidig
Å velge Urmet-produkter betyr å gjøre et bevisst
valg med tanke på allsidighet og fleksibilitet
for å utvide installasjonsmulighetene til å
oppfylle forskjellige systemkrav. Fra boligvillaer
til kontorblokker, tilbyr Urmet teknologi med
avanserte løsninger for videodørtelefonsystemer
som er enkle å konfigurere og bruke.

Våre videosystemer passer til alle systemforespørsler når det gjelder funksjoner, utvidelser
og materialer.
Med digital teknologi har du absolutt frihet til å
lage systemet i.h.t. dine løsninger.
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Call me,
video porttelefon på
din smarttelefon
Med CallMe kan du:
> Svare overalt når du er ute,
på ferie eller på jobb
> Svare når du er hjemme,
men engasjert i andre aktiviteter
> Åpne porten eller døren fra smarttelefonen
> Kontroller kameraene dine, selv med dørtelefonen
av for å forbedre sikkerheten din
> bruke en app med avansert design og stor
ytelse. Urmet kvalitet på sitt beste.
CallMe er kompatibel med Urmets digitale video
dørtelefonsystemer IPerCom og 2Voice, og enkelte av
villasettene. (For å få bilde på appen, må tilhørende
leilighet ha ett videosvarapparat installert.)
> For 2Voice er nødvendig å installere en Gateway
og hver familie må ha internett tilkoblet.
> For Ipercom systemet trenger man kun en
internettilkobling.
> CallMe appen er lisensfri
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Audio og video
dørtelefoner
Urmet videodørtelefonsystemer er rett og slett bare bedre.
Valget av dørtelefoner og videodørtelefoner er
komplett og fleksibelt, med et bredt spekter av produkter
kompatible med digitale systemer.
Teknologi og design ligger i kjernen av utviklingen
av hver enkelt løsning. Alle Urmet videodørtelefoner er i.h.t ETS300381
og EN60118 Eurpeisk Standard for utstyr til hørselshemmede med
høreapparater som kan kobles mot telespole og satt til “T” -stilling, eller
å ha riktig nedlastet software.

Max
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vModo

Mìro serie
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KOMPATIBEL MED
HØRSELSHEMMEDE
FUNKSJON

14

App oppkall til smarttelefon
Integrasjon med Yokis
smarthusløsninger

Max er Urmet sin siste IP 7 '' monitor som
revolusjonerer IP videodørtelefoni

ORIGINAL DESIGN, SENSITIV
BERØRINGSSKJERM,
SMARTHUSKONTROLL INTEGRERT
De elegante og allsidige linjene gjør det til et
objekt med en unik design, som integreres
perfekt i ethvert moderne hjem. Skjermen
utnytter den følsomme berøringsteknologien
for å integrere innovative funksjoner som
smarthus, videoovervåkning, videoanrop og
meldingshåndtering direkte fra en smarttelefon
gjennom Urmet CallMe-systemet.
Det enkle og brukervennlige grensesnittet er
veldig enkelt å betjene.

Svart
versjon

Yokis funksjon

MAX LITE
Samme funksjoner som Max men
ideell for forenklede videodørstelefonsystemer
som ikke har behov for integrasjoner med andre
hjemmekontroll- og styringssystemer.

EGENSKAPER
> 7 '' 16: 9 berøringsskjerm
> Vegg- eller innfelt montering
> Hvite (Alt svarte) rammer
> Mål (H x B x D): 134 x 208 x 19 mm (5 mm tykkelse for den montert versjonen)
Kun for Max: My1067 +, iUVS pluss, Yno-apper er
allerede installert for tyverialarmer, kameraovervåking og
smarthuskontroll.

n
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KOMPATIBEL MED
TELESPOLEFUNKSJON
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Viderekobling på smarttelefon.
Integrasjon med Yokis for
smarthusløsninger.

vModo 7 ”fargeskjerm
med “soft touch” kontroll.

PEN OG ENKEL
Den brede 7 ”-skjermen gir alltid ett godt bilde.
Funksjonene knyttet til “soft touch” knappene
er enkle å gjenkjenne og bruke: døråpner,
portåpner, demp og tilleggstjeneste.
Tilgjengelig i veggmonteringsversjon eller på
bordsett.

FLERE FUNKSJONER
vModo kan administrere to smarthus-scenarier
takket være den innebygde Yokis-senderen og
2 dedikerte soft touch-knapper.
Dessuten kan MUTE-funksjonen brukes
også i tidsbestemt modus, som å automatisk
deaktivere funksjonen etter 8 timer.

FUNKSJONER
> 7 ”, 16: 9/4: 3 display
>M
 ulighet for 2 intercom-anrop eller samtale til sentralbord
> 2 Yokis radiokanaler
>2
 reléutganger for tilleggstjenester
(aktiveres samtidig med radiokontroll)
> Mål (H x B x D): 142 x 202 x 23 mm -
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HÅNDFRI

KOMPATIBEL MED
TELESPOLEFUNKSJON
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Viderekobling til smarttelefon.
Integrasjon med Yokis for smarthusløsninger.

Miro video dørtelefoner er tilgjengelig i versjoner
med og uten håndsett (lavttalende eller
høyttalende). Robust og solid, laget i
ABS med en fin blank overflate (høyttalende
videosvarapparat kan også fåes i svart).

Svart
versjon

MIRI VIDEO SERIEN
Med Miro kan du få allsidig, funksjonibel og
elegant telefon til 2Voice-systemet, både for
audio, og audio/video anlegg.
Dørtelefonene har en 4,3-tommers skjerm,
standardknapper for hjelpetjenester
og støtte for høreapparat med telespole.
Tilgjengelig som innfelt, veggmontert og bordsett
montert.
Integrasjonen med Yokis radiosendere gjør det
mulig å lage enkle smarthusløsninger.

FUNKSJONER
> 4,3 ”16: 9 Display
> Knapper for programmerbare funksjoner
> Intercom-samtaler
> Auto-aktivering og kontroll av CCTV-kameraer
> Mål - høyttalende svarapparat (H x B x D):
129 x 160 x 23 mm
Dimensjoner - lavttalende (H x B x D):
200 x 173 x 52 mm
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LYD
HÅNDFRI

MÌRO HØYTTALENDE
KOMPATIBELT MED
KOMPATIBELT MED KOMPATIBELT
MED
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Viderekobling på smarttelefon.
Integrasjon med Yokis
for automatisering av elektriske ledninger
(kun håndfri versjon).

Mìro serien er hovedsakelig til 2Voicesystemet, den høyttalende audio versjonen
benyttes også i de gamle analogsystemene,
og den lavttalende kan brukes i IPERCOM
systemet.

MÌRO AUDIO LAVTTALENDE:
PERFEKT FOR BLANDEDE
SYSTEMER OG REHABILITERING AV
BYGG
I det digitale 2Voice systemet, gjør Mirò Audio
seg perfekt til sin rolle som hovedsvarapparat,
eller sekundær til ett videosvarapparat.
Er det gamle analoge håndsettet slitt, kan den
lavttalende versjonen være en ide.

MÌRO AUDIO HØYTTALENDE:
EN FLOTT LITEN HØYTTALER
Mìro Audio høyttalende er ekstremt liten, og
den kan monteres påvegg på vanlige 60 mm
diameter innfellingsbokser.

FUNKSJONER
> Hvit med blank overflate
> Tilpassede ringetoner for eksterne og intercom-samtaler
> Hjelpefunksjonsknapper
> Mål - versjon av lavttalende versjon (H x B x D):
200 x 90 x 52 mm
> Mål - høyttalende versjon (H x B x D):
Monteringsversjon på UNI 503-esken
Veggmonteringsversjon - 80 x 110 x 18,5 mm -
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DØRTABLÅER
Vårt utvalg

Soliditet, kompakthet, design og ytelse.
Urmet dørtablåer møter alle disse
krav, takket være et komplett utvalg
av flott design og funksjoner.
For analoge og digitale systemer, med
modulære eller monoblokk tablåer

Alpha
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Elekta & Elekta Steel

Sinthesi Steel

Mikra Digital
Mikra Plus

Mikra2

Prodel
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KOMPATIBEL MED
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Programmering på inngangspanel eller
fra smarttelefon / nettbrett / PC

Alpha er det nyeste modulære dørtablået,
uten ramme. Leveres i digitale audio og
videodørtelefonanlegg. Raskt å installere og
enkelt å programmere.
Suverent for universal utforming

29 mm
ved påvegg
montert tablå

ALPHA: IKON
OG INNOVASJON
Stål og metakrylat satt sammen i modulene,
sikrer maksimal motstand mot eksterne kilder
som vann og støv, og annen ytre påvirkning:
Alpha har IP55-beskyttelsesgrad og IK08
vandalsikkerhetsgrad.
Når det er installert, glir det lett inn i
veggmiljøene med sine kun 12 mm for
innfeltversjonen og 29 mm for ved påvegg
montasje
Finnes i sort eller hvitt versjon, med
knapper på en eller to rader. (Sort er standard i
Norden, hvit på bestilling.)
Glanset hvit

EGENSKAPER
> Etterbehandlet stål og metakrylat
> IK08 slagmotstand
> IP55 beskyttelsesklasse
> Vidvinkel kamera
> 2Voice system
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KOMPATIBEL MED
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Programmering på inngangspanel eller
fra smarttelefon / nettbrett / PC

ALPHA: INTELLIGENT TEKNOLOGI
I det digitale tablået har Alpha et 3,5 ''
fargeskjerm og “touch” knapper. Tablået er
modulbasert med mulighet for både numerisk
og alfanumerisk kode til oppkall, eller for å
åpne 2 inngangsdører / porter. (f.eks. gang- og
innkjørselinngang). Den har egen brukerkode
for nødanrop som aktiveres når flere knapper
trykkes på samtidig.
Modulen for digital anrop er fullstendig
modulbasert og består av enkeltelementer for å
lage ønsket type kombinasjon.
Spesifikke kategorier av brukere kan velges i
katalogen for å fremskynde søket, for eksempel
advokater, leger eller andre fagpersoner.

Regn
hette

EGENSKAPER
> Etterbehandlet stål og metakrylat
> IK08 slagmotstand
> IP55 beskyttelsesklasse
> Vidvinkel kamera
> 2Voice system
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KOMPATIBEL MED
TELESPOLE FOR
HØRSELSHEMMEDE
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Elekta er digitalt dørtablå for digitale systemer,
med sort polert glassfront med forkrommede
kanter.

SOFISTIKERT HI-TECH
Video porttelefonfunksjoner er supplert med
alle avanserte funksjoner i Urmet digitale og IPsystemer: oppkall fra navneliste, videomelding
med tilpassbar logo, veivisning fra inngangsport
til valgt bolig, integrert videoovervåking.

EGENSKAPER
> Svart med blank finish
> 3,5 ”fargeskjerm
> Alfanumerisk tastatur
> Meldingsboks for lyd og video
> Samsvarer med EU ETS300381 og EN60118
forskrifter om høreapparatapparater i T-modus
> Mål (H x B x D): 310 x 130 x 42 mm -
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KOMPATIBEL MED
TELESPOLE FOR
HØRSELSHEMMEDE

30

Elekta Steel er den vandalsikre versjonen av
Elekta digitale dørtablå. Elekta Steel har en
polert stålfront i ett stykke med bevegelige
elementer: Dette designkonseptet reduserer
muligheten for skade dramatisk og gir det et
solid, behagelig utseende. Elekta Steel har IK09
vandalsikkerhetsgrad og IP45 beskyttelsesgrad
mot infiltrasjon av væsker og fint støv.

VANDALSIKKER FUNKSJON
Elekta Steel må moteres som innfelt montasje.
Tablået gir hurtig installasjon og er festet
til veggen med spesielle Torx-skruer. Den
kompakte ståldelen i ett stykke gir et helhetlig
inntrykk.

Fargede versjoner av Urmetinngangspaneler er laget i samarbeid
med Prodel, et selskap i konsernet.
Prodel tilbyr et bredt spekter av
modeller og funksjoner kompatible med
Urmet digitale og analoge systemer.
Alle produkter gjennomgår PVDantioksidasjonsbehandling.

Elekta Steel er tilgjengelig
i 3 forskjellige farger
med PVD-finish og 5 RAL-farger.
For mer informasjon
vennligst kontakt Urmet
salgsnettverk.

EGENSKAPER
> Polert stål
> 3,5 ”fargeskjerm
> Alfanumerisk panel
> Audio - videoopptak
> Samsvarer med EU ETS300381 og EN60118
forskrifter om høreapparatapparater i T-modus
> Mål (H x B x D): 310 x 130 x 42 mm -
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Exigo er bygget på basis av kundenes spesifikke
krav.
Kunden kan velge materiale, form, størrelse på
front og betjeningsfunksjonene til dørtablået.
Exigo er tilgjengelig som tale- og
videodørtelefon, den kan integrere
adgangskontrollfunksjon med berøringsfri leser,
digital søkbar adresseliste og integrert kodelås.
Alle modellene har PVD-korrosjonsbehandling
og antioksidasjonsbehandling. Exigo er av
ypperste kvalitet: en kvalitet du kan berøre og
føle.

ALLSIDIG OG UNIK
Exigo monteres innfelt med dedikerte bokser
Mod. 625, Sinthesi S2 eller ved bruk av innfelt
boks som allerede er installert for å unngå
kostbare tilpassingsarbeider.
Installasjonen er enkel ettersom tablået er ferdig
montert på fabrikken.
Exigo er kompatibel med alle Urmets
dørtelefoner og videodørstelefonsystemer.
Gravering er mulig på navneskilt (tilgjengelig
i messing eller antrasitt PVC) og også på
panelets fronter, med mulighet for å velge
mellom to skrifttyper.

Exigo er dørtablået som tilbyr uendelige
tilpasningsalternativer og nydelig finish.
Kan lages i polert og satin messing,
stålkrom, gun-metallgrå, kobberbronse,
jern-glimmerfarge. Til og med
figurer kan tilpasses etter brukerens
preferanser takket være Prodel spesielle
produksjons muligheter.

For mer informasjon
vennligst kontakt Urmet

EGENSKAPER
> Glanset eller matt etterbehandling
> Tilpassbare dimensjoner
> Anti-korrosjon og antioksidasjonsprosess,
ytterste motstand mot forvitringsmidler
> Flush-montering
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Mikra2 er dørtablået designet for en- og
tofamilie hus, med kompakt design og struktur
laget av Zamak, som beskytter den mot
ugunstige værforhold.

MODERNE LINJER, KVALITET
OG PÅLITELIGHET
De essensielle og skarpe estetiske linjene
kombinert med den høye IP graden, gjør
det til det ideelle inngangspanelet for små
installasjoner.
Beskyttelsesgraden IP55 sikrer inngangspanelet
lang holdbarhet over tid.
Fra ytelsessynspunkt gir Mikra2 en veldig
høy bildekvalitet takket være vidvinkelen på
kameraet.
I løsningen for enfamilievilla gjør
systemstatus indikasjonen bruken enklere for
funksjonshemmede.

Mikra2 er også tilgjengelig i
versjonen Exigo, Titanium og Allinox.
For mer informasjon
vennligst kontakt Urmet
salgsnettverk.

EGENSKAPER
> Zamak front
> IP55 beskyttelsesgrad
> Vidvinkel kamera
> Kan installeres innfelt eller påvegg.
Veggboks for innfelling er tilbehør.

35

SVARAPPARATER OG DØRTABLÅER

KOMPATIBEL MED

36

Mikra plus er det nye Urmet dørtablået
beregnet for systemer med opptil 4 brukere.
Kompakt og elegant i kun en del, utstyrt med
wi-fi direkt for programmering av navnskilt
og andre innstillinger med mobil, PC eller
nettbrett.

OPPTIL 4 BRUKERE, MED DISPLAY
OG BEVEGELSESSENSOR
Mikra plus har en 3.5’’ fargeskjerm med
bevegelsessensor som aktiverer skjermen
når besøkende nærmer seg. Med IP65
tetningsgrad, er Mikra plus ett av de tetteste
dørtablåene tilgjengelig på markedet.
Mikra plus er også tilpasset universal
utforming med funksjonsikoner for å assistere
hørselshemmedes og med talemeldinger for de
med synsutfordringer.

Vidvinkel
kamera

Mikra plus kan enkelt programmeres fra en
smarttelefon, nettbrett eller PC med interett
søkemotor, da tablået er utstyrt med Wifi direct.
Standard programmering er også tilgjengelig
med tastene på tablået.

EGENSKAPER
> Zamak front
> 3,5’’ fargeskjerm
> IP65 tetningsgrad
> IK07 vandalsikkerhetsgrad
> Vidvinkel kamera
> Kan monteres påvegg eller i plate
> Kompatibel med enheter for høreapparater (tillegsutstyr)
> Ytre mål (B x H x D): 99 x 200 x 26 mm
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Mikra digital er Urmet sitt første monoblokk
dørtablå, laget for systemer med opptil 32
brukere med 3,5” elektronisk adresseliste.
Kompakt og elegant, utstyrt med wi-fi direkt
for programmering av navnskilt og andre
innstillinger med mobil, PC eller nettbrett.

KOMPAKT TEKNOLOGI FOR
SYSTEMER OPPTIL 32 BRUKERE
Mikra digital har ett 3.5’’ display med
fargeikoner som gjør det enkelt å velge
leiligheten som skal kalles opp, og forstå hvilken
tilstand tabålet er i. En berøringssensor aktiverer
skjermen når den besøkende nærmer seg.
Med IP65 tetningsgrad, er tablået det tetteste
tilgjengelig på markedet.

Vidvinkel kamera
og taster for
navnevalg fra
addresselisten

Mikra digital passer også utmerket til universal
utforming da den viser ikoner under oppkall for
å gi indikasjoner for hørselshemmede, og har
mulighet for talebeskjeder for synshemmede.
Mikra digital kan enkelt programmeres fra en
smarttelefon, nettbrett eller PC med interett
søkemotor, da tablået er utstyrt med Wifi direct.

EGENSKAPER
> Zamak front
> 3,5’’ fargeskjerm
> IP65 tetningsgrad
> IK07 vandalsikkerhetsgrad
> Vidvinkel kamera
> Kan monteres påvegg eller i plate
> Kompatibel med enheter for høreapparater (tillegsutstyr)
> Ytre mål (B x H x D): 99 x 200 x 26 mm
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Sinthesi Steel er stil designet for sikkerhet;
den garanterer avansert beskyttelse mot
vandalisme, så vel som den driftssikkerhet.

ENESTÅENDE KVALITET
OG MOTSTANDSDYKTIGHET
Sinthesi Steel polerte front og tetningsgrad
reduserer dramatisk muligheten for
manipulering. Vandalsikkerhetsgraden er
vurdert til IK09, beskyttelsen mot vann og fint
støv er vurdert til IP45.
Det vidvinklede fargekameraet gir gode, tydelige
videobilder, også ved universal utforming.
Sinthesi Steel monteres hovedsakelig innfelt,
men kan også monteres påvegg i passende
påveggsbokser. Installasjonen er rask og enkel
da alle moduler er av “klikk” versjon.
Tilgjengelig i digital versjon eller med knapper.

digital
versjon

Sinthesi Steel er tilgjengelig
i 3 forskjellige farger,
med PVD-finish.
For mer informasjon
vennligst kontakt Urmet
salgsnettverk.

FUNKSJONER
> Vandalsikker front, med trykknapper
> Kompatibel med Sinthesi S2 og
K-Steel innfeltbokser
> Vidvinkelkamera 120 ° / 90 °

> IP45 beskyttelsesgrad
(inntrengning av faste gjenstander og vann)
> IK09 grad (mekanisk slagmotstand)
> Pre-kablede moduler
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Titanium er det vandalsikre dørtablået
laget av Prodel, kompatibel med Urmets
IPercom og 2Voice digitale systemer for å
tilpasse seg forskjellige dørmiljøer.

Bare 3 mm
tykkelse

VELKOMST
Titanium er fullstendig tilpassbar i størrelser
og design. Den er robust, og garanterer høy
beskyttelse mot atmosfæriske utfordringer.
Strukturen til dørtablået er sikret med en
eksklusiv behandling som forhindrer korrosjon
og oksidasjon. Titanium tilbyr tilpassede
løsninger, og det kombinerer perfekt formenes
eleganse med teknologien til de mest avanserte
Urmet-kommunikasjonssystemene.
Ideell for å fornye eksisterende installasjoner, og
gi utformingen til et kunstnerisk dørtablå uten
behov for herregård.

For mer informasjon
Vær så snill og kontakt
Urmet salgsnettverk.

FUNKSJONER
> Glanset eller satinbehandling
> 100% tilpasset
> Kompatibel med alle Urmet-systemer
> Antioksidasjonsprosess
>U
 rmet elektronisk utstyr montert i
en enkelt monoblokkplate
> Lager størrelse for å passe inn i eksisterende innfellingsbokser
> 3 mm tykkelse enkelt blokk struktur panel
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Exigo digital
messing
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Allinox digital
inox stål

Elekta Steel
kobberbronse

Titanium
aluminium

Spesielle
løsninger

Sinthesi Steel
svart

For mer informasjon, besøk www.prodeltorino.it
eller kontakt Urmet salgsnettverk.
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Salgsnett
For hjelp og informasjon om Urmet-produkter
og systemer du kan skanne denne QR-koden med
smarttelefonen eller besøk
www.urmet.no>> Kontakter >> Eksporter salgsnettverk

Alle Urmet-produkter er

godkjent og merket

2Voice, IperVoice og IperCom
er registrerte varemerker for Urmet SpA

Urmet SpA forbeholder seg retten til å gjøre endringer
til sine produkter når som helst, uten forhåndsvarsel
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URMET AS
Vesterveien 193D • 4817 His

urmet.no • post@urmet.no • følg oss på
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