
Monitory, unifony
i panele zewnętrzne
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URMET 
Urmet to włoska firma o zasięgu 
międzynarodowym, zajmująca się projektowaniem, 
produkcją i sprzedażą wysokiej jakości systemów 
automatyzacji i zabezpieczania budynków. 
Profesjonalne systemy domofonowe, monitoring 
wideo, systemy sygnalizacji pożaru to jedynie część 
rozwiązań oferowanych przez Urmet. Od ponad 
80 lat pasja i zaangażowanie umożliwiły firmie 
tworzenie nowych rozwiązań, zerwanie z tradycją 
i osiągnięcie pozycji lidera zarówno na rodzimym 
jak i światowym rynku elektronicznych systemów 
zabezpieczeń.

WITAJ 
W DOMU 
Systemy wideo/domofonowe Urmet przeznaczone 
są dla osób, które cenią sobie nowoczesną 
technologię w połączeniu z unikalnym wyglądem 
i stylem. Wyposażone w zaawansowane funkcje 
spełniają wymagania komunikacyjne obiektów 
o różnym charakterze i wielkości. Wybór marki 
Urmet to świadomy wybór najlepszych produktów: 
wszechstronnych i elastycznych.
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JAKOŚĆ TO 
PODSTAWA 
Produkty Urmet od zawsze łączą styl i elegancję 
z najwyższą jakością. Wszystko to dzięki 
ciągłemu dążeniu do poszerzania wiedzy, 
wciąż prowadzonym badaniom oraz rozwojowi 
mającemu zapewnić najwyższą jakość 
oferowanych rozwiązań. Dostarczane przez 
Urmet systemy wideo/domofonowe zapewniają 
użytkownikowi nie tylko komfort, ale przede 
wszystkim bezpieczeństwo. Gama produktów 
jest wszechstronna, co gwarantuje możliwość 
ich zastosowania w różnych obiektach, 
zarówno domach jednorodzinnych, osiedlach 
mieszkaniowych, jak i w biurowcach i budynkach 
użyteczności publicznej. 

Systemy wideo/domofonowe Urmet integrują funkcje kontroli 
i zarządzania bezpieczeństwem, nadzoru wideo oraz automatyki 
budynkowej.



5



6

Aplikacja CallMe. 
System wideo/
domofonowy na 
Twoim telefonie 
Z aplikacją CallMe masz możliwość:

>  Zdalnie odebrać połączenie będąc poza domem,  
na wakacjach czy w pracy

>  Zdalnie odebrać połączenie przebywając w domu,  
a jednocześnie będąc zaangażowanym  
w inne czynności

>  Otworzyć bramę lub furtkę przy użyciu telefonu

>  Sprawdzić obraz z kamery na panelu  
(wywołanie podglądu)

Aplikacja CallMe jest kompatybilna z cyfrowymi 
systemami Urmet: IPerCom, 2Voice oraz analogowymi: 
4+N, Coax i współpracuje ze wszystkimi odbiornikami 
(unifony i wideomonitory) z nimi kompatybilnymi:

>  Dla systemu 2Voice oraz systemów analogowych 
konieczne jest zainstalowanie dodatkowej bramki IP 
montowanej na szynę DIN lub bezpośrednio na ścianie 
bez konieczności wymiany unifonu/wideomonitora. 

>  Dla systemu IP konieczne jest jedynie  
pobranie aplikacji.
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Wideomonitory 
i unifony 
Oferta unifonów i wideodomofonów Urmet  
jest kompletna, elastyczna i kompatybilna 
z systemami zarówno analogowymi jak  
i cyfrowymi. Wystarczają dwie żyły przewodów,  
by czerpać korzyści z rozbudowanego  
zakresu usług.

Technologia i design leżą u podstaw rozwoju 
każdego rozwiązania. Dlatego w Urmet tak  
dużo uwagi przywiązuje się do kreowania  
nowych rozwiązań oraz rozwoju dotychczasowych.  

Wszystkie wideomonitory i unifony Urmet  
spełniają normy europejskie ETS300381  
oraz EN60118 dotyczące osób  
niedosłyszących oraz niesłyszących.

AikovModo Nexo2Max
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SignoMìro
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Integracja z Yokis 
(nie dotyczy MAX LITE)

Przekierowanie rozmów 
na telefon

Przystosowany dla  
osób niedosłyszących

Kompatybilny z
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Max należy do najnowszej generacji 7” monitorów 
IP Urmet, które rewolucjonizują świat 
wideodomofonów. 

ORYGINALNY DESIGN, DOTYKOWY 
EKRAN, KONTROLA AUTOMATYKI 
DOMOWEJ
Elegancka i uniwersalna linia sprawiają, że Max to 
monitor o unikalnym wzornictwie, które doskonale 
komponuje się z każdym współczesnym wnętrzem. 
Ekran wykorzystuje czułą technologię dotykową 
do integracji takich innowacyjnych funkcji jak 
sterowanie domem, zarządzanie systemem 
nadzoru wizyjnego, zarządzanie połączeniami  
audio i wideo oraz wiadomościami bezpośrednio  
ze smartfonu poprzez system Urmet CallMe. 
Prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, 
że urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze.

MAX LITE
To monitor posiadający podobne funkcje jak Max, 
ale przeznaczony jest dla uproszczonych systemów, 
które nie wymagają integracji z innymi systemami 
sterowania i zarządzania domem.

CECHY

> 7” dotykowy ekran 16:9
> Montaż natynkowy lub podtynkowy
>  Biała lub czarna ramka
>  Wymiary (wys. x szer. x gł.): 134 x 208 x 19 mm  

(przy montażu podtynkowym gł. +5 mm)
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Integracja z Yokis

Przekierowanie rozmów 
na telefon

Przystosowany dla  
osób niedosłyszących

Kompatybilny z
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vModo jest 7” kolorowym wideomonitorem  
z dotykowymi przyciskami funkcyjnymi.

WYGODNY I ŁATWY W OBSŁUDZE
Szeroki, 7” ekran zapewnia doskonałą 
jakość obrazu. Intuicyjna obsługa za 
pomocą przycisków dotykowych umożliwia: 
otwarcie drzwi, otwarcie bramy, wyciszenie 
i inne dodatkowo programowalne funkcyjne.
Dostępny w wersji do montażu natynkowego lub 
podtynkowego (za pomocą dodatkowej puszki 
podtynkowej) lub na dedykowanej podstawce 
skośnej np. na blacie stołu.

WIĘCEJ FUNKCJI
vModo może zarządzać inteligentnymi 
scenariuszami domowymi dzięki wbudowanemu 
nadajnikowi Yokis i 2 dedykowanym przyciskom 
dotykowym.
Monitor posiada również funkcję MUTE 
(umożliwia wyciszenie dźwięku), która jest 
automatycznie deaktywowana po 8 godzinach.

CECHY:

>  7” dotykowy ekran 16:9 
>  Możliwość 2 wywołań interkomowych oraz połączenia  

z centralą portierską
> 2 kanały radiowe Yokis
> Automatyczna aktywacja i kontrola kamer CCTV
>  2 wyjścia przekaźnikowe dla funkcji dodatkowych  

(aktywowane jednocześnie ze sterowaniem radiowym)
>  Wymiary (wys. x szer. x gł.): 142 x 202 x 23 mm
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Przekierowanie rozmów 
na telefonKompatybilny z
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Nexo2 jest 7” kolorowym wideomonitorem 
TFT z 5 przyciskami funkcyjnymi.

DOSKONAŁY DO SYSTEMÓW 
ANALOGOWYCH
Nexo2 symbolizuje ewolucję technologii 
w dziedzinie analogowych systemów 
wideodomofonowych: jego technologia 
poprawia działanie istniejących systemów 
bez konieczności uciekania się do szeroko 
zakrojonych modyfikacji.

Nexo2 jest idealnym rozwiązaniem do 
zastąpienia wideodomofonów słuchawkowych. 
Jest elegancki, a jego uniwersalna linia sprawia, 
że dobrze komponuje się zarówno  
w nowoczesnych jak i klasycznych wnętrzach.

CECHY:

> 7” ekran TFT
> Montaż natynkowy 
>  Wszystkie funkcje (włącz/wyłącz dźwięk, otwarcie  

drzwi, inne) mogą być aktywowane przez naciśnięcie 
przycisków na wideomonitorze

> Wymiary (wys. x szer. x gł.): 142 x 202 x 22 mm
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Przekierowanie rozmów 
na telefon

Przystosowany dla  
osób niedosłyszących

Kompatybilny z
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Aiko to kompaktowy, gośnomówiący 
wideomonitor z błyszczącym wykończeniem, 
dostępny w wersji białej i czarnej.

PERFEKCYJNY W KAŻDYM 
SZCZEGÓLE
Wykonany z najwyższej jakości materiałów 
wideomonitor AIKO łączy atrakcyjny wygląd  
z trwałością i niezawodnością.

Posiada 4,3” wyświetlacz TFT, siedem 
sensorycznych przycisków plus cztery przyciski 
nawigacji oraz menu kontekstowe, co umożliwia 
jego intuicyjną obsługę.  
Aiko można zamontować natynkowo, 
podtynkowo lub można ustawić go np. na 
blacie stołu czy biurka na specjalnej podstawce 
skośnej. 

CECHY

>  4,3” wyświetlacz z menu OSD
>  Czarny lub biały z błyszczącym wykończeniem
> Automatyczna aktywacja i kontrola kamer CCTV 
>  Montaż natynkowy, podtynkowy lub na podstawce skośnej
>  Wymiary (wys. x szer. x gł.): 160 x 130 x 29,7 mm
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HANDS-FREE

Integracja z Yokis
(dotyczy tylko wideomonitora 
głośnomówiącego)

Przekierowanie rozmów 
na telefon

Przystosowany dla  
osób niedosłyszących

Kompatybilny z
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Wideomonitory Miro dostępne są w dwóch 
wersjach: tradycyjnej ze słuchawką oraz w wersji 
głośnomówiącej. Wykonane są z wysokiej jakości 
tworzywa ABS w kolorze białym lub czarnym  
w połysku fortepianowym. 

SZEROKI WYBÓR MODELI
Miro łączą funkcjonalność, wszechstronność oraz 
klasyczną elegancję. Posiadają 4,3” kolorowy 
wyświetlacz, dodatkowe przyciski funkcyjne oraz 
wsparcie dla aparatów słuchowych.

Miro przeznaczone są do montażu natynkowego, 
ale można je również ustawić np. na biurku 
wykorzystując do tego estetyczną, elegancką 
podstawkę. 
Ze względu na wysoką jakość wykonania oraz 
elegancki wygląd, to doskonałe rozwiązanie nawet 
dla najbardziej wymagających wnętrz. 

CECHY

> 4,3” kolorowy wyświetlacz 16:9
> Programowalne dodatkowe przyciski funkcyjne
>  Połączenia interkomowe
> Automatyczna aktywacja i kontrola kamer CCTV
>  Wymiary: 

wersja głośnomówiąca (wys. x szer. x gł.) 129 x 160 x 23 mm  
wersja słuchawkowa (wys. x szer. x gł.) 200 x 173 x 52 mm
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Unifon Mìro głośnomówiący  
kompatybilny z

Unifon Mìro słuchawkowy
kompatybilny z

AUDIO  
HANDS-FREE

Przekierowanie rozmów 
na telefon.
Integracja z Yokis
(dotyczy tylko unifonu 
głośnomówiącego)
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Unifony Miro podobnie jak wideomonitory tej 
linii dostępne są w wersji słuchawkowej oraz 
głośnomówiącej. Wykonane są z wysokiej 
jakości tworzywa ABS w kolorze białym lub 
czarnym w połysku fortepianowym. Linię tę 
cechuje wyjątkowa elegancja, a połączenie 
doskonałej jakości i przestępnej ceny sprawia, 
że są one bardzo często wybierane przez 
klientów.

UNIFON MIRO - IDEALNY DO 
MIESZANYCH SYSTEMÓW
Unifony słuchawkowe Miro są kompatybilne 
ze wszystkimi systemami 4+N, dlatego też są 
idealnym wyborem, gdy istnieje potrzeba lub 
konieczność zastąpienia starego domofonu 
nowym. Współpracują również z cyfrowym 
systemem 2Voice. 

MIRO GŁOŚNOMÓWIĄCY
To niewielki, wyjątkowo cienki (jedynie  
19 mm) unifon posiadający szereg dodatkowych 
przycisków funkcyjnych umożliwiających  
np. połączenie z centralą portierską,  
otwarcie bramy, rozmowy interkomowe.

CECHY

>  Biała obudowa z fortepianowym połyskiem
>  Dodatkowe przyciski funkcyjne
>  Wymiary: 

wersja słuchawkowa (wys. x szer. x gł.): 200 x 90 x 52 mm  
wersja głośnomówiąca: (wys. x szer. x gł.) montaż podtynkowy: 
80 x 110 x 9 mm; montaż natynkowy: 80 x 110 x 18,5 mm
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Przekierowanie rozmów 
na telefonKompatybilny z

Przystosowany dla  
osób niedosłyszących
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Signo to nowoczesny, elegancki wideomonitor, 
łatwy w montażu i nieskomplikowany 
w obsłudze. Doskonale sprawdza się zarówno 
w klasycznych jak i nowoczesnych wnętrzach. 

Signo posiada 4” kolorowy wyświetlacz LCD 
zapewniający wysokiej jakości obraz, przycisk 
otwarcia drzwi oraz trzy dodatkowe przyciski 
funkcyjne. Wykonany jest z wysokiej jakości 
tworzywa ABS, co gwarantuje trwałość 
i wytrzymałość. 

Wymaga montażu natynkowego lub możliwe 
jest ustawienie go na specjalnej, dedykowanej 
temu celowi podstawce.

Dostępny również w wersji audio.

CECHY

> 4” kolorowy wyświetlacz
>  Biała obudowa z fortepianowym połyskiem
>  Montaż natynkowy na dedykowanej podstawce
>  Spersonalizowane dzwonki do połączeń przychodzących  

i rozmów interkomowych
>  Zgodny z europejskimi normami ETS300381 i EN60118  

dotyczącymi osób niesłyszących i niedosłyszących
> Wymiary (wys. x szer. x gł.): 225 x 205 x 50 mm
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Funkcjonalność i wydajność, trwałość i jakość,  
design i elegancja - to cechy łączące zewnętrzne 
panele wejściowe Urmet. 

Przeznaczone zarówno do systemów analogowych, 
jak i cyfrowych, modułowe i monoblokowe, klasyczne 
i nowoczesne spełniają wymagania nawet najbardziej 
wymagających klientów.

Panele zewnętrzne
Wiele możliwości

Sinthesi SteelElekta&Elekta SteelAlpha
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Mikra2 ProdelSinthesi S2
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Kompatybilny z
Programowanie w panelu lub przy użyciu 
smartfona/tabletu/komputera PC
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CECHY

> Aluminium anodyzowane malowane proszkowo
> Klasa wandaloodporności IK08
> Klasa ochrony IP55
> Szerokokątna kamera
> Brak ramki

Alpha to nowa linia modułowych paneli 
zewnętrzny w wersji audio i wideo, szybkich  
w instalacji i łatwych w programowaniu.

ALPHA: IKONA ELEGANCJI  
I INNOWACJI
Panele Alpha to nie tylko styl i elegancja, ale 
przede wszystkim najwyższa jakość. 
Trwałość i solidność gwarantują wykorzystane 
do produkcji materiały odporne na 
promieniowanie UVA oraz aluminium 
anodyzowane malowane proszkowo. Zapewniają 
one odporność zarówno na zmieniające się 
warunki atmosferyczne, na czynniki zewnętrzne 
takie jak woda, kurz, czy pył oraz na akty 
wandalizmu.  
Alfa posiada najwyższą, przewidzianą dla 
kategorii wideodomofonów klasę ochrony IP55, 
oraz wandaloodporności IK08.

Panele Alpha mają niezwykle cienką 
budowę: tylko 12 mm grubości przy montażu 
podtynkowym i 29 mm przy montażu 
natynkowym. Dostępne są w dwóch kolorach: 
białym i czarnym, oraz w wersji z jednym lub 
dwoma rzędami przycisków. 
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Kompatybilny z
Programowanie w panelu lub przy użyciu 
smartfona/tabletu/komputera PC
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CECHY

> Aluminium anodyzowane malowane proszkowo
> Klasa wandaloodporności IK08 
> Klasa ochrony IP55
> Szerokokątna kamera
> Przyciski typu soft-touch

ALPHA: ULEPSZONA TECHNOLOGIA
W wersji cyfrowej panele Alpha dostępne są 
z kolorowym 3,5" wyświetlaczem i przyciskami 
funkcyjnymi typu soft-touch.  
Panele Alpha posiadają również alarmowy 
kod użytkownika, który jest aktywowany 
w momencie naciśnięcia kilku przycisków 
jednocześnie. 

Alpha są całkowicie modułowe - składają się 
z pojedynczych elementów dobieranych według 
potrzeb, a finalnie tworzących jedną, spójną 
całość.
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Przystosowany dla  
osób niedosłyszących

Kompatybilny z
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CECHY

> 3,5" kolorowy wyświetlacz LCD
> Podświetlana klawiatura alfanumeryczna
> Kolorowa kamera z szerokokątnym obiektywem
> Czytnik kluczy zbliżeniowych
> Wymiary (wys. x szer. x gł.): 310 x 130 x 42 mm

Elekta jest nowoczesnym i oryginalnym 
cyfrowym panelem zewnętrznym wykonanym 
ze szkła hartowanego występującym w kolorze 
czarnym. 

KLASYCZNY I ELEGANCKI
Elekta posiada kolorowy, 3,5", wyposażony 
w interfejs graficzny wyświetlacz, który 
ułatwia szybki dostęp do oferowanych funkcji 
urządzenia tj. spis lokatorów, odczyt informacji 
o statusie połączeń, mapy obiektu. Dodatkowo 
panel wyposażony jest w czytnik kluczy 
zbliżeniowych oraz podświetlaną klawiaturę 
alfanumeryczną z czujnikiem obecności.

W wersji dla systemu 2Voice posiada  
komunikaty głosowe w języku polskim.
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Przystosowany dla  
osób niedosłyszących

Kompatybilny z
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CECHY

> Polerowana stal
> 3,5" multifunkcyjny wyświetlacz
> Kolorowa kamera z szerokokątnym obiektywem
> Klawiatura alfanumeryczna
> Czytnik kluczy zbliżeniowych 
> Wymiary (wys. x szer. x gł.): 310 x 130 x 42 mm

Elekta Steel jest wandaloodporną wersją 
zewnętrznego panelu cyfrowego Elekta.

TRWAŁY I SOLIDNY
Te jednomodułowe panele wykonane 
z polerowanej stali nierdzewnej są bardzo 
odporne na wszelkie akty wandalizmu oraz na 
zmieniające się warunki atmosferyczne. Panele 
posiadają 3,5" multifunkcyjny wyświetlacz LCD 
z czujnikiem obecności, podświetlaną klawiaturę 
alfanumeryczną, kolorową kamerę. 

Panele Elekta Steel przeznaczone są 
do montażu zarówno natynkowego jak 
i podtynkowego.

W wersji dla systemu 2Voice posiada  
komendy głosowe w języku polskim.



34

Przystosowany dla  
osób niedosłyszących

Kompatybilny z
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CECHY

>  Wandaloodporna obudowa 
> Kontrola dostępu
> Szerokokątna kamera 1200/900

> Klasa ochrony IP45
> Klasa wandaloodporności IK09

Sinthesi Steel to zaawansowane, 
wandaloodporne panele zewnętrzne wykonane  
ze stali polerowanej.

NIEZRÓWNANA  
JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ
Panele Sinthesi Steel cechuje wyjątkowa 
odporność zarówno na zmieniające się 
warunki atmosferyczne jaki i na wszelkie akty 
wandalizmu. Wyróżnia je klasa ochrony IP45 
oraz klasa wandaloodporności IK09. Są to 
panele modułowe posiadające szerokokątną, 
kolorową kamerę oraz etykiety opisowe 
z podświetleniem LED.

Dostępne w wersji cyfrowej lub z przyciskami.



MICHAŁ STĘPIEŃ
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TOMASZ
WIŚNIEWSKI

KRZYSZTOF 
NOWAK

ALEKSANDRA
KAMIŃSKA

MAGDALENA
JAKUBOWSKA

MICHAŁ KRÓL

ADAM KAWKA

ANASTAZJA
LEWANDOWSKA

PIOTR ZIĘBA

Przystosowany dla  
osób niedosłyszących

Kompatybilny z
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CECHY

>  Wiele opcji montażu: zarówno w pionie jak i w poziomie 
>  Kontrola dostępu
>  Klasa ochrony IP42
>  Szybka i prosta instalacja
>  Zgodny z europejskimi normami dotyczącymi osób  

niedosłyszących i niesłyszących

Sinthesi S2 to cyfrowy lub przyciskowy, 
modułowy panel zewnętrzny wykonany 
z anodowanego aluminium.

MODUŁOWY I WSZECHSTRONNY
Sinthesi S2 to linia, którą cechuje łatwość 
rozbudowy oraz wszechstronne zastosowanie. 
Poszczególne moduły mogą posiadać: 
kolorową kamerę z szerokokątnym 
obiektywem, wyświetlacz LCD z elektronicznym 
spisem lokatorów, podświetlaną klawiaturę 
alfanumeryczną czy programowalne przyciski 
wywołania. 

Ich montaż zależy od wybranej obudowy, 
występującej zarówno w wersji podtynkowej jak 
i natynkowej.
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Kompatybilny z
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CECHY

  > Klasa ochrony IP55
 > Obudowa ze stopu typu „ ZAMAK"
  > Szerokokątna kamera
  > Możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego  

(z dedykowaną ramką)
  > Podświetlane etykiety (białe diody LED)
  > Możliwa regulacja głośności i czułości mikrofonu

Mikra2 jest zewnętrznym panelem 
przyciskowym wykorzystywanym w domach 
jedno-lub dwurodzinnych.

NOWOCZESNA LINIA, WYSOKA 
JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
Panele Mikra2 wykonane są ze stopu: cynku, 
aluminium, miedzi i magnezu. Cechuje je 
wyjątkowa wytrzymałość oraz odporność na 
zmieniające się warunki atmosferyczne oraz 
akty wandalizmu. 

Posiadają kolorową, szerokokątną kamerę 
z podświetleniem oraz jeden lub dwa przyciski 
wywołania.

W wersji jednorodzinnej posiada sygnalizację 
stanu pracy panelu (kolorowe ikony).
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MIWI URMET sp. z o.o.
91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A
Tel. +48 (42) 616 21 00
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