
IF YOU LOVE YOUR BUILDING

S MOŽNOSTÍ
PŘESMĚROVÁNÍ

HOVORU

SOUPRAVY VIDEOTELEFONŮ

BOHATĚ VYBAVENÁ
VIDEOSOUPRAVA
S FUNKCÍ PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU
NA ANDROID NEBO iOS ZAŘÍZENÍ

objednací číslo 1730/501



Videosouprava až pro 4 rodiny

navržená pro přesměrování hovorů
na smartfon (s přídavným modulem)

rozšiřitelná až pro 4 rodiny

interkom mezi paralelními stanicemi

otevírání elektrického zámku
a brány

vstupní panel se širokoúhlou kamerou
s úhly záběru - H: 113° - V: 92°

možnost přídavné kamery

možnost integrování čtečky
elektronických klíčů do panelu

Vyšší bezpečnost

Výhody



IP54

7’’
SOFT
TOUCH

HANDS-FREE TELEFON
obj. č. 1730/2

rozměry: 115 x 90 x 18 mm -
4.52 x 3.54 x 0.7 in

Soupravu je možno rozšířit také o:

VSTUPNÍ PANEL
SE ŠIROKOÚHLOU KAMEROU
obj. č. 1730/51

rozměry: 180 x 102 x 33 mm -
7.08 x 4 x 1.29 in
montáž na povrch nebo pod omítku
(instalační krabice pro montáž pod omítku
se objednává zvlášť)

+ +
ZDROJ DO ROZVADĚČE

(5 DIN)

Jedna souprava - mnoho možností

7’’ HANDS-FREE VIDEOTELEFON
obj. č. 1730/1

rozměry: 195 x 155 x 19 mm -
7.67 x 6.1 x 0.74 in
3 LED indikaci stavu:
- mute ON
- linka 1 - obsazeno
- linka 2 - obsazeno
nastavení jasu, kontrastu a hlasitosti
vyzvánění s funkcí "mute"
zvonění z podlaží

Další rozšíření

KIT 2 TLAČÍTKA
obj. č. 1730/102

KIT 4 TLAČÍTKA
obj. č. 1730/104

nebo

PŘÍSTUPOVÝ
SYSTÉM
Panel je připraven na
rozšíření volitelným
modulem, který
umožňuje ovládání
elektrického zámku
elektronickým klíčem -
přívěskem.

AŽ PRO 4 RODINY
Panel může být
dovybaven až 4
tlačítky pro volání na 4
různé uživatele,
pomocí rozšiřujících
tlačítkových kitů.



Jste zrovna pracovně mimo domov, na chatě nebo
dovolené? Už nemusíte mít starosti, kdo zvoní u vašich
dveří. Po nainstalování modulu pro přesměrování hovoru a
aplikace Urmet View můžete odbavit volání ze systému do‐
movního telefonu, otevřít branku nebo bránu přímo
z vašeho smartfonu nebo tabletu.

Aplikace Urmet View vám také umožní zkontrolovat co se
děje ve vašem domově, když nejste doma. Můžete
vzdáleně aktivovat kamery, nahrávat krátká videa nebo
pořizovat snímky.

Díky těmto funkcím můžete svobodněji plánovat svůj čas,
aniž byste ztratili kontakt se svým domovem.

VÍCE MOŽNOSTÍ
Máte druhý dům?
S funkcí přesměrování
hovorumáte kontrolu
nad tím, kdo zvoní
u vás doma, když jste
právě třeba na chatě,
nebo chalupě.

PŘEHLED
A KONTROLA
Čekáte zásilku a nejste
zrovna doma?
S funkcí přesměrování
hovoru, můžete s kurý-
rem domluvit doručení
v jinou dobu, nebo mu
můžete otevřít branku,
aby zanechal zásilku
na vašem pozemku,
nebo u souseda.

POHODLÍ
Jste na zahradě, na
terase, nebo sledujete
váš oblíbený pořad?
Díky funkci přesměrování
hovoru nemusíte přerušit
činnost, kterou se právě
zabýváte.

BEZPEČÍ
Máte doma osobu,
o kterou pečujete?
Funkce přesměrování
hovoru vám umožní
odpovědět na zvonění
u vašich dveří, abyste
si mohli být jisti bezpe-
čím milované osoby.

Přesměrování hovoru na smartfon
Pomocník pro každodenní život

URMET VIEW APP
pro Android a iOS



Jednoduchá instalace

30 m 80 m 120 m

IN-OUT ZAPOJENÍ

ZAPOJENÍ S DISTRIBUTOREM

max. vzdálenost: 200 m

30 m 60 m 40 m 100 m

max. rozsah: 530 m
(součet všech částí)

2 vodiče v celém rozsahu systému

možnost připojení až 4 domovních videotelefonů/telefonů

maximální vzdálenost mezi vstupním panelem a nejvzdálenější
stanicí: 200 m bez přídavných zařízení

až 2 vstupní panely, každý s možností připojení externí
kamery

vnitřní stanice připravené pro instalaci na krabice
typ 503 nebo Ø60

200

2

ZDROJ

ZDROJ

DISTRIBUTOR



Další možnosti pomocí
volitelného příslušenství

wi-fi modul pro videotelefon
obj. č. 1730/67
umožňuje přesměrování hovoru
z videotelefonu na smartfon

sada 5 el. klíčů
obj. č. 1730/105
pro případ, že potřebu-
jete další klíče

2tlačítkový modul
obj. č. 1730/102

4tlačítkový modul
obj. č. 1730/104

čtečka el. klíčů se sadou
5 el. klíčů
obj. č. 1730/65

distributor
obj. č. 1730/54
umožňuje větvení sběrnice

Příslušenství videotelefonu

Instalační příslušenství

Rozšíření vstupního panelu

přídavná CCTV kamera
obj. č. 1092/202A

+ zdroj 12 Vss
obj. č. 1092/800

krabice pro montáž
pod omítku
obj. č. 1730/60



Společnost Urmet s.r.o. si vyhrazuje právo ke změnám informací uvedených v této brožuře,
a to bez uvedení důvodu či předchozího upozornění.

Sestavené varianty pro více uživatelů

Pro snadnější objednávání víceúčastnických variant soupravy 1730, jsme se rozhodli
sestavovat pro vás konkrétní položky s vlastním objednacím kódem. Následující
přehled obsahuje objednací čísla a soupis položek, které sestavy tvoří.

1730/501 - základní varianta soupravy pro 1 účastníka

1730/502 - souprava pro 2 účastníky
obsahuje: 1730/501 + 1730/54 + 1730/102 + 1x 1730/1

1730/503 - souprava pro 3 účastníky
obsahuje: 1730/501 + 1730/54 + 1730/104 + 2x 1730/1

1730/504 - souprava pro 4 účastníky
obsahuje: 1730/501 + 1730/54 + 1730/104 + 3x 1730/1



VIDEO DOOR PHONE SYSTEMS

URMET s.r.o.
Větrná 102 • 41742 Krupka - Nové Modlany
info@urmet.cz


