
CYFROWE SYSTEMY
VIDEO/DOMOFONOWE



CYFROWE SYSTEMY
VIDEO/DOMOFONOWE

2Voice i IPerVoice to dwa innowacyjne, cyfrowe systemy video/domofonowe     
oferowane przez firmę Urmet. Ich cechą charakterystyczną jest duża elastyczność, 
dzięki której systemy te można wykorzystać w różnego rodzaju obiektach                
o różnej wielkości, począwszy od domów jednorodzinnych, a skończywszy na 
dużych, wielomieszkaniowych osiedlach. Systemy te oferują również szeroki 
wybór linii stylistycznych, a dbałość o szczegóły i wykorzystanie przy ich produk-
cji wysokiej jakości materiałów gwarantują sprostanie oczekiwaniom nawet 
najbardziej wymagających klientów.



3WSTĘP

IPerVoice to zaawansowany cyfrowy system w technologii IP z wbudowanym 
systemem kontroli dostępu. Charakteryzuje się wyjątkową wszechstronnością i możli-
wością integracji z systemami zabezpieczeń tj. CCTV czy SSWiN. Brak ograniczeń 
w rozbudowie oraz możliwość zdalnego konfigurowania i nadzorowania całego 
systememu, sprawiają, iż IPerVoice nadaje się doskonale do dużych i bardzo dużych 
obiektów. Aplikacja portierska jest również centrum monitorowania i zarządzania 
całym systemem. Lokatorzy oprócz tradycyjnych odbiorników mają możliwość  
korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne, która umożliwia obsługę systemu.

SYSTEM 2-ŻYŁOWY
BEZ POLARYZACJI

2Voice

SYSTEM
W TECHNOLOGII IP

IPerVoice

2Voice to funkcjonalny i elastyczny system video/domofonowy gwarantujący 
najwyższą jakość przekazu dźwięku i obrazu. Jego instalacja opiera się na 
dwużyłowym, niespolaryzowanym przewodzie łączącym wszystkie urządzenia 
systemu. Jest to doskonałe rozwiązanie do wykorzystania w już istniejących 
budynkach - instalacji systemu można dokonać bez konieczności wymiany 
przewodów i dodatkowych prac modernizacyjnych. Co więcej, system 2Voice jest 
łatwy w instalacji, konserwacji i użytkowaniu, a szeroka gama  dostępnych odbior-
ników zadowoli najbardziej wymagających klientów.

Liściasta Park, Łódź Walewska Residence, Warszawa Bukowe Osiedle, Trzebnica

Nadmorski Dwór, Gdańsk WaterLane, Gdańsk Apartamenty Nadwiślańska 11, Kraków
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1080

1080 użytkowników
w pionie

do 16 unifonów/videomonitorów
w jednym lokalu

4
128

128 użytkowników
w pionie

do 4 unifonów/videomonitorów
w jednym lokalu
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2 żyły

System z jednym panelem wejściowym

ELEMENTY SCHEMATU:          panel ELEKTA          zasilacz          dystrybutor piętrowy          videomonitor MIRO          videomonitor AIKO          centrala portierska1 2 3 4 5 6
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System z dwoma panelami wejściowymi

ELEMENTY SCHEMATU:          zasilacz          interfejs klatkowy          panel SINTHESI S2          panel ELEKTA STEEL          dystrybutor piętrowy          videomonitor MIRO
                        videomonitor głośnomówiący MIRO          videomonitor MODO          videomonitor AIKO7
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4 SCHEMATY BLOKOWE 2VOICE
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5SCHEMATY BLOKOWE IPERVOICE
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IP
PROTOKÓŁ
URMET

UTP
UTP

panel ELEKTA STEEL          telefon VOIP          centrala portierska          serwer zarządzający          panel ELEKTA
switch          kamera IP           dekoder funkcji specjalnych          brama protokołu URMET          zasilacz          dekoder piętrowy
videomonitor SIGNO          videomonitor AIKO          aplikacja Call2U          videomonitor IP MAX

Strefa z protokołem URMET

Strefa IP
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6 PANELE ZEWNĘTRZNE

AUDIO

Obudowa
z anodowanego
aluminium

Podświetlana
klawiatura
alfanumeryczna

Wyświetlacz LCD
z elektronicznym
spisem lokatorów 

Cyfrowe panele wejściowe linii SINTHESI S2 przezna-
czone do systemu 2Voice cechuje łatwość rozbudowy, 
dzięki czemu dają dużą swobodę w konfigurowaniu 
modułów. Posiadają podświetlaną klawiaturę nume-
ryczną z funkcją zamka kodowego oraz elektroniczny 
spis lokatorów. Kolorowa kamera z możliwością pozio-
mego i pionowego regulowania kąta widzenia wyposa-
żona jest w dodatkowe oświetlenie LED umożliwiające 
jej pracę nawet w warunkach nocnych.

Montaż paneli zależy od wybranej obudowy, występu-
jącej zarówno w wersji podtynkowej, jak i natynkowej.

Panel cyfrowy z anodowanego aluminium

Kolorowa
kamera

VIDEO
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Linia paneli przyciskowych SINTHESI S2 przezna-
czona jest do obydwu prezentowanych systemów: 
2Voice oraz IPerVoice. Największym atutem tych 
paneli jest ich modułowość, możliwość rozbudowy 
oraz wszechstronne zastosowanie. Panele posiadają 
kamerę z szerokokątnym obiektywem, doświetlenie 
LED oraz podświetlane przyciski i etykiety. Ich 
montaż zależy od wybranej obudowy, występującej 
zarówno w wersji podtynkowej, jak i natynkowej.

Panele linii SINTHESI S2 mają elegancki design,              
a ich trwała obudowa wykonana z anodowanego 
aluminium jest doskonałym zabezpieczeniem przed 
negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

Panel przyciskowy z anodowanego aluminium

Diody
doświetlające

Programowalne
przyciski
wywołania

Kolorowa
kamera

AUDIO VIDEO

PANELE ZEWNĘTRZNE
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8 PANELE ZEWNĘTRZNE

Panele wywołania ELEKTA występują w obu 
systemach: 2Voice i IPerVoice.

Charakteryzują się eleganckim, nowoczesnym 
i oryginalnym wyglądem. Ich obudowa wyko-
nana jest na bazie dymionego szkła, a przyci-
ski w technologii dotykowej soft-touch. Koloro-
wy wyświetlacz, wyposażony w interfejs 
graficzny, ułatwia szybki dostęp do oferowa-
nych funkcji urządzenia takich jak: spis lokato-
rów, odczyt wiadomości od osób nieobecnych 
w lokalach, mapy obiektu, wprowadzenie 
kodów użytkownika. Dodatkowo panel wypo-
sażony jest w czytnik kluczy zbliżeniowych 
oraz podświetlaną  klawiaturę alfanumeryczną.

Panel cyfrowy ze szkła hartowanego

3,5”
multifunkcyjny
wyświetlacz LCD

Czytnik
kluczy
zbliżeniowych

Podświetlana
klawiatura
alfanumeryczna

Kolorowa kamera
z szerokokątnym
obiektywem



VIDEO
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Wandaloodporne panele wywołania 
ELEKTA STEEL dedykowane są zarówno do 
systemu 2Voice, jak i IPerVoice. Cechują się 
wyjątkową funkcjonalnością, posiadają 
wbudowaną kolorową kamerę CCD            
z obiektywem szerokokątnym i pomocni-
czym oświetleniem LED, czytnik kluczy 
zbliżeniowych, czujnik zbliżeniowy aktywu-
jący wyświetlacz oraz wielofunkcyjny, 
kolorowy, 3,5" wyświetlacz. 

Panele ELEKTA STEEL, w zależności od 
potrzeb, mogą być montowane natynkowo 
lub podtynkowo. 

Panel cyfrowy ze stali nierdzewnej

3,5”
multifunkcyjny
wyświetlacz LCD

Podświetlana
klawiatura
alfanumeryczna

Czytnik
kluczy
zbliżeniowych

Kolorowa kamera
z czujnikiem
obecności

PANELE ZEWNĘTRZNE
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MIKRA to panel przyciskowy systemu 2Voice 
wykorzystywany w domach jedno- lub 
dwurodzinnych jako panel główny, a w więk-
szych systemach jako panel dodatkowy. 
Posiada kolorową, podświetlaną kamerę         
i w zależności od opcji jeden lub dwa przyci-
ski wywołania.  

Panel MIKRA wykonany jest ze stopu cynku     
i aluminium dzięki czemu jest wytrzymały          
i odporny na zmieniające się warunki atmos-
feryczne oraz akty wandalizmu. 

Panel przyciskowy ze stopu cynku i aluminium

Pojedynczy lub
podwójny przycisk
wywołania

Wandaloodporna
obudowa

Kolorowa kamera
z podświetleniem

VIDEO

podświetlenie etykiety (białe diody LED)

montaż natynkowy lub podtynkowy
(przy zastosowaniu wskazanych akcesoriów)

regulacja głośności i czułości mikrofonu

wymiary (wys. x szer. x gł.):
185 x 99 x 22 mm
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7” dotykowy
ekran

MAX - nowe, rewolucyjne rozwiązanie 
wśród videomonitorów, to 7", dotykowy 
monitor zaprojektowany z myślą o najbar-
dziej wymagających klientach. Nietuzin-
kowy, nowoczesny design, wyjątkowo 
cienka obudowa, dotykowy ekran to 
cechy wyróżniające ten videomonitor. 
Dodatkowo prosty i przyjazny dla 
użytkownika interfejs umożliwia intuicyjną 
obsługę osobom, które nie są szczególnie 
zaznajomione z nowoczesną technologią.

Videomonitor dotykowy IP 

VIDEO

Gniazdo na
kartę micro- SD

Głośniki
stereo

oryginalne, nowoczesne wzornictwo

7" dotykowy ekran

rozdzielczość 1024 x 600 dpi

wbudowana kamera 2 Mpx

Wi-Fi i Bluetooth

system operacyjny Android

połączenia video
między użytkownikami

wymiary (wys. x szer. x gł.):
134 x 208 x 19 mm

ODBIORNIKI WEWNĘTRZNE - VIDEOMONITORY
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Głośnomówiący videomonitor AIKO wykonany 
został z najwyższej jakości materiałów, łącząc 
atrakcyjny wygląd z trwałością i bezawaryjno-
ścią. Ten nowoczesny videomonitor wyposażony 
jest w zaawansowane funkcje systemowe takie jak 
dzwonek lokalny, sterowanie automatyką bramy, 
czy wywołanie portiera. Posiada on siedem senso-
rycznych przycisków plus cztery przyciski nawiga-
cyjne oraz menu kontekstowe, co umożliwia jego 
intuicyjną obsługę.

Możliwość montażu natynkowego lub podtynko-
wego, opcjonalnie ustawienie na biurku z zastoso-
waniem podstawki skośnej, wielofunkcyjność oraz 
nowoczesny design sprawiają, że ten monitor 
może zaspokoić zróżnicowane potrzeby nawet 
najbardziej wymagających użytkowników.

Videomonitor głośnomówiący

4,3" kolorowy
wyświetlacz

Przyciski
funkcyjne

Diody
sygnalizacyjne

VIDEO

ODBIORNIKI WEWNĘTRZNE - VIDEOMONITORY

4,3" wyświetlacz LCD

menu ekranowe

współpraca z aparatami słuchowymi

uniwersalny montaż: natynkowy, podtynkowy
lub na dedykowanej podstawce

wymiary (wys. x szer. x gł.):
160 x 130 x 29,7 mm 
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Głośnomówiący videomonitor MODO to 
połączenie innowacyjnego stylu z estetyką        
i elegancją. Jego duży 7" wyświetlacz z menu 
szybkiego dostępu umożliwia sterowanie 
wszystkimi funkcjami bezpośrednio z monitora. 
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwią-
zań, za pośrednictwem videomonitora 
MODO możliwa jest dwukierunkowa 
łączność audio z innymi urządzeniami             
w systemie, a także korzystanie z innych 
funkcjonalności, jak choćby sterowanie oświe-
tleniem na klatce schodowej.

Videomonitory MODO przeznaczone są do 
montażu natynkowego. Wykonane są z wyso-
kiej jakości tworzywa ABS, co gwarantuje  
odporność na różnego rodzaju uszkodzenia 
mechaniczne.

Videomonitor głośnomówiący

7” dotykowy
ekran

VIDEO

Podświetlane
ikony

Wysokiej jakości
tworzywo ABS

oryginalne, nowoczesne wzornictwo

7" dotykowy ekran

zarządzanie automatyką domową

wymiary (wys. x szer. x gł.):
135 x 225 x 35 mm 

ODBIORNIKI WEWNĘTRZNE - VIDEOMONITORY
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Stylowe, a jednocześnie klasyczne, videomonitory     
i unifony MIRO przeznaczone są wyłącznie do 
systemu 2Voice. Linia ta cechuje się wyjątkową 
elegancją, a połączenie doskonałej jakości                 
i przystępnej ceny sprawia, że są one bardzo 
często wybierane przez klientów.

MIRO posiada przycisk otwarcia i trzy przyciski 
funkcyjne. Zarówno videomonitory jak i unifony 
MIRO przeznaczone są do montażu natynkowego 
ale można je również ustawić np. na biurku            
wykorzystując do tego estetyczną, elegancką 
podstawkę.

VIDEOAUDIO

Videomonitor kolorowy/unifon

Dodatkowe
przyciski
funkcyjne 

4,3”
kolorowy
wyświetlacz

Przycisk
otwarcia 

ODBIORNIKI WEWNĘTRZNE - VIDEOMONITORY I UNIFONY

4,3" wyświetlacz LCD (videomonitor)

regulacja jasności i kontrastu

wbudowany regulator głośności

wymiary (wys. x szer. x gł.):
200 x 175 x 52 mm (videomonitor)
211 x 89 x 50 mm (unifon)



VIDEOAUDIO
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4,3" wyświetlacz LCD (videomonitor)

współpraca z aparatami słuchowymi

wbudowany regulator głośności

5 rodzajów dzwonków

wymiary (wys. x szer. x gł.):
129 x 160 x 23 mm (videomonitor)
110 x 80 x 19 mm (unifon)

Te bezsłuchawkowe, głośnomówiące videomonitory 
i unifony stanowią uzupełnienie linii MIRO i tak jak 
pozostałe produkty tej linii, przeznaczone są 
wyłącznie do systemu 2Voice. Niewielki i wyjątko-
wo cienki (jedynie 23 mm) videomonitor posiada 
szereg dodatkowych funkcji, między innymi funkcja 
"Panic" - alarmowe wezwanie np. ochrony, możli-
wość sterowania otwarciem dodatkowego wejścia 
np. bramy, czy zapalenie świateł na klatce schodo-
wej. Ze względu na wysoką jakość wykonania oraz 
elegancki wygląd, to doskonałe rozwiązanie nawet 
dla najbardziej wymagających wnętrz.

Videomonitor głośnomówiący/unifon głośnomówiący

Regulacja
jasności
i kontrastu

4,3”
kolorowy
wyświetlacz

ODBIORNIKI WEWNĘTRZNE - VIDEOMONITORY I UNIFONY

Dodatkowe
przyciski
funkcyjne 



VIDEO

Videomonitor kolorowy / unifon

Videomonitor SIGNO do systemów 2Voice i IPerVoice 
oraz unifon SIGNO do systemu IPerVoice to nowoczesna 
linia charakteryzująca się eleganckim i ponadczasowym 
wzornictwem. Videomonitory i unifony SIGNO są łatwe    
w montażu i nieskomplikowane w obsłudze.  Doskonale 
sprawdzą się zarówno w klasycznych jak i nowocze-
snych wnętrzach.   

4" kolorowy
wyświetlacz

wysokiej jakości
tworzywo ABS

wysokiej jakości tworzywo ABS

trzy dodatkowe przyciski funkcyjne

montaż natynkowy lub na dedykowanej podstawce

4" wyświetlacz LCD (videomonitor)

regulacja jasności i nasycenia kolorów

wymiary (wys. x szer. x gł.):
225 x 205 x 50 mm (videomonitor)
225 x 80 x 40 mm (unifon)

podświetlany przycisk
otwarcia drzwi

AUDIO

16 ODBIORNIKI WEWNĘTRZNE - VIDEOMONITORY I UNIFONY
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Panel SINTHESI STEEL z klawiaturą i wyświetlaczem LCD

Panel ELEKTA z klawiaturą, wyświetlaczem LCD,
czytnikiem KD oraz kamerą video kolor

Panel ELEKTA STEEL z klawiaturą, wyświetlaczem LCD,
czytnikiem KD oraz kamerą video kolor

Panel SINTHESI S2 z klawiaturą i wyświetlaczem LCD

Zasilacz systemowy

Centrala portierska z klawiaturą i wyświetlaczem LCD

Interfejs paneli klatkowych

Dystrybutor piętrowy dla 4 użytkowników

Panel SINTHESI STEEL z 2 przyciskami wywołania – 1 moduł

Interfejs telefoniczny

Przełącznik video

Panel SINTHESI S2 z 2 przyciskami wywołania – 1 moduł

Interfejs paneli głównych

Interfejs Master paneli głównych

Panel SINTHESI S2 z 2 przyciskami wywołania oraz kamerą video – 2 moduły

Moduł rozmówny do paneli EXIGO

Dekoder funkcji specjalnych

Panel SINTHESI S2 z 2 przyciskami wywołania – 2 moduły

Unifon słuchawkowy SIGNO z 10 przyciskami

Unifon słuchawkowy MIRO

Unifon głośnomówiący MIRO

Videomonitor głośnomówiący FOLIO, ekran 3,5”, kolor czarny

Videomonitor głośnomówiący FOLIO, ekran 3,5”, kolor biały

Videomonitor głośnomówiący AIKO, ekran 4,3”, kolor czarny

Videomonitor głośnomówiący AIKO, ekran 4,3”, kolor biały

Videomonitor głośnomówiący MODO, ekran dotykowy 7”, kolor biały

Videomonitor słuchawkowy SIGNO, ekran 4”, kolor biały

Uchwyt do videomonitora SIGNO

Videomonitor słuchawkowy  MIRO, ekran 4,3”, kolor biały

Videomonitor głośnomówiący MIRO, ekran 4,3”, kolor czarny

Videomonitor głośnomówiący MIRO, ekran 4,3”, kolor biały

Panel MIKRA z 2 przyciskami wywołania oraz kamerą video

Interfejs CCTV

URZĄDZENIA 2VOICE

1083/14

1083/15

1083/16

1083/19

1083/20A

1083/40

1083/50

1083/55

1083/64

1083/67

1083/69

1083/74

1083/75

1083/76 

1083/78

1083/8 

1083/80

1083/9

1183/3

1183/5

1183/7

1706/5

1706/6

1716/1

1716/2

1717/12H

1740/40

1740/83

1750/1

1750/5

1750/6

1783/1

1783/69

1083/20A

1750/6
z podstawką 1750/52

1706/5

1716/1

1750/5
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Serwer IP

Panel ELEKTA z klawiaturą, wyświetlaczem LCD, czytnikiem KD
oraz kamerą video kolor

Panel ELEKTA STEEL z klawiaturą, wyświetlaczem LCD, czytnikiem KD
oraz kamerą video kolor

Zasilacz systemowy

Dekoder piętrowy dla 4 użytkowników

Moduł interkomowy

Moduł sterowania windami

Unifon do centrali portierskiej

Switch 8 port

Interfejs (gateway)

Rozdzielacz pionów

Zestaw do programowania (bluetooth)

Moduł alarmowy

Serwer video

Panel SINTHESI STEEL z 2 przyciskami wywołania oraz kamerą video – 2 moduły

Panel SINTHESI S2 z 2 przyciskami wywołania oraz kamerą video – 2 moduły

Dekoder funkcji specjalnych

Czytnik kluczy zbliżeniowych, SINTHESI S2

Unifon słuchawkowy SIGNO

Videomonitor głośnomówiący FOLIO, ekran 3,5”, kolor czarny

Videomonitor głośnomówiący FOLIO, ekran 3,5”, kolor biały

Videomonitor głośnomówiący AIKO, ekran 4,3”, kolor biały

Videomonitor głośnomówiący MODO, ekran dotykowy 7”, kolor biały

Videomonitor głośnomówiący IP IMODO, ekran dotykowy 7”, kolor czarny

Videomonitor głośnomówiący IP MAX, android, ekran dotykowy 7”, kolor biały

Videomonitor głośnomówiący SIGNO, ekran 4”, kolor biały

Uchwyt do videomonitora SIGNO

Telefon VOIP

1039/1

1039/13

1039/18

1039/20

1039/34

1039/36

1039/37

1039/41

1039/44

1039/50

1039/54

1039/56

1039/61

1039/69

1039/74

1039/78

1039/80

1039/82

1139/2

1706/7

1706/8

1716/4

1717/1

1717/2

1717/31

1740/40

1740/95

4501/5

1717/2

1716/4 z podstawką 1716/50

1039/82

1706/8

1717/31

1039/1
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19AKCESORIA DO SYSTEMÓW 2VOICE I IPERVOICE

Moduł rozszerzenia do paneli przyciskowych

Front modułu audio z 1 przyciskiem do panelu 1083/74

Przewód 200 mb

Przystawka z dodatkowymi przyciskami do videomonitora SIGNO

Komplet 10 kluczy zbliżeniowych

Obudowa podtynkowa dla 1 – 4 modułów, SINTHESI S2

Płyta przyciskowa 1 – 4 przyciski, SINTHESI S2

Obudowa natynkowa z daszkiem dla 1 – 4 modułów, SINTHESI S2

Czytnik kluczy zbliżeniowych, SINTHESI S2

Zamek kodowy, SINTHESI S2

Płyta z modułem informacyjnym (piktogramy), SINTHESI S2

Płyta z modułem dla osób niedosłyszących, SINTHESI S2

Płyta z modułem informacyjnym, SINTHESI S2

Ramka frontowa dla 1 – 4 modułów, SINTHESI S2

Ramka płaska z daszkiem dla 1 – 4 modułów,
SINTHESI S2 oraz SINTHESI STEEL

Puszka podtynkowa do videomonitora FOLIO

Zestaw montażowy do videomonitora FOLIO

Podstawka skośna do videomonitora AIKO

Puszka podtynkowa do videomonitora AIKO

Puszka podtynkowa do videomonitora MAX

Moduł video SCAITEL

Uchwyt moduł video SCAITEL

Podstawka skośna do videomonitora SIGNO

Front modułu z 1 przyciskiem do paneli 1083/78 oraz 1039/78

Adapter videomonitora MIRO 1750/1

Ramka maskująca do videomonitora MIRO 1750/1

Podstawka skośna do videomonitorów MIRO 1750/5 oraz 1750/6

Puszka podtynkowa do videomonitorów MIRO 1750/5 oraz 1750/6

Podstawka skośna do videomonitora MIRO 1750/1

Transformator 12 V AC

1083/17

1083/107

1083/92

1083/96

1125/50

1145/51-54

1148/11-14

1148/311-314

1148/45

1148/46

1148/47

1148/48

1148/50

1148/61-64

1158/611-614

1706/60

1706/61

1716/50

1716/60

1717/60

1732/41

1732/91

1740/92

1748/107

1750/50

1750/51

1750/52

1750/60

1750/92

9000/230

1148/45

1148/50

1148/63
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