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2 VOICE AUDIO OG VIDEO PORTTELEFONSYSTEMER

2 VOICE VIDEOPORTTELEFON                                                             

2 Voice fra Urmet. Videoporttelefonsystem basert på kun 2 - ledere gjennom hele systemet.
Genialt ved både nybygg og rehabilitering, og gjør prosjektering til en lek.

Kan utvides med 16 hoveddørtablåer, 64 sekundærdørtablåer og opptil 4000 svarapparater.

Systemet er i utgangspunktet et videoporttelefonsystem, men kan også brukes med 
svarapparater uten video, eller i kombinasjon.

Prosjektering,  sammensetning og montering av porttelefon er meget enkelt og utføres av 
fagpersonell. 

Vårt ønske, er at du med denne brosjyren kan finne design, som kan passe ditt unike anlegg 
uten å bruke unødig mye energi.   

Det er også enkelt mulig ved hjelp av gateway eller svarapparater med innebygd wi-fi å koble 
til mobilapplikasjon for android og IOS, både på nettbrett og mobiltelefon. Man installerer, 
kobler til internett og anlegget er oppe og går.  Selve mobilapplikasjonen er gratis og 
lisensfri.

Systemet kan også integreres mot FDI adgangskontroll.
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2Voice kan integreres med vårt eget iPassan 
adgangskontrollsystem som gir mulighet for 
heisstyring, døråpning fra sikker side, og evt. 
fjernprogrammering til enkelte dørtablåer.

INTEGRERING I 
ADGANGSKONTROLL
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VOG 5w og VOG 7 er utstyrt med en 
radiosender som kan styre opptil 8 Yokis 
styreenheter til smart hus løsninger.
Opptil 32 aktiveringer kan betjenes med 
tilleggsutstyr. 

VOG 5W gir de fleste avanserte løsninger for 
videoporttelefon: standard eller tidsprogrammert 
"ringelyd av" hvor ringelyden selv slår seg på 
etter utgått tid, inngang for panikk oppkall til 
sentralbord eller smarttelefon. 
Ved fravær kan man også aktivere video minne 
for å kune se tapte anrop.

SMART VIDEO PORTTELEFON 
SYSTEM 

YOKIS SMART HUS
 

Den nye VOG 5W  og VOG 7 er utstyrt med en Wi-Fi tilkobling, 
som gir mulighet for viderekobling av oppkall til en smarttelefon, 
uten behov for ekstra  enheter*. Det er også mulig med panikkalarm 
og intercom. *Det er mulig å koble til egen enhet for vanlige 
svarapparater som dekker alle leiligheter for sentral appstyring
* Det er kun VOG 5w og 7 som har WI-FI.                   
VOG5 er standard videosvarapparat uten WI-FI. 

INTEGRERT WI-FI TILKOBLING
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VOG 5

VOG 5W hvit 

Høyttalende svarapparat med 5" TFT, 16/9 fargeskjerm 
med 800 x 480 piksler.
Soft-touch knapper, telespole for hørselshemmede og 
"swipe" funksjon for synshemmede.
VOG 5 har også stille funksjon (mute) på ringetone, som 
stilles manuelt av/på, eller re-aktiveres etter 8 timer.  Egen 
inngang for oppkall fra entrédør.
Farge: hvit.
Ytre mål (BxHxD): 160 x 130 x 26 mm
Kode:1760/6

Høyttalende svarapparat med wi-fi tilkobling for mobilapp., 
glassfront,  5" TFT, 16/9 fargeskjerm med 800 x 480 
piksler.
Soft-touch knapper, telespole for hørselshemmede og 
"swipe" funksjon for synshemmede.
VOG 5 har også stille funksjon (mute) på ringetone, som 
stilles manuelt av/på, eller re-aktiveres etter 8 timer.  Egen 
inngang for oppkall fra entrédør.
Kompatibel med Alexa
Farge: hvit/sort
Ytre mål (BxHxD): 160 x 130 x 26 mm
Kode:1760/16

Høyttalende svarapparat med wi-fi tilkobling for mobilapp., 
glassfront,  5" TFT, 16/9 fargeskjerm med 800 x 480 
piksler.
Soft-touch knapper, telespole for hørselshemmede og 
"swipe" funksjon for synshemmede.
VOG 5 har også stille funksjon (mute) på ringetone, som 
stilles manuelt av/på, eller re-aktiveres etter 8 timer.  Egen 
inngang for oppkall fra entrédør.
Kompatibel med Alexa
Farge: sort
Ytre mål (BxHxD): 160 x 130 x 26 mm
Kode:1760/15

VOG 5W sort
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Høyttalende svarapparat med wi-fi tilkobling 
for mobilapplikasjonsløsning,  7" touch skjerm, 
apper for forskjellige styringer og 1024x600 
pixeloppløsning. Telespole for hørselshemmede 
og "swipe" funksjon for synshemmede.  Trenger 
lokal strømforsyning. Egen inngang for oppkall fra 
entrédør.
Farge: hvit/sort
Ytre mål (BxHxD): 208 x 134 x 19 mm 
Kode:1760/31A

Høyttalende svarapparat med wi-fi tilkobling 
for mobilapplikasjonsløsning,  7" touch skjerm, 
apper for forskjellige styringer og 1024x600 
pixeloppløsning. Telespole for hørselshemmede 
og "swipe" funksjon for synshemmede. Trenger 
lokal strømforsyning. Egen inngang for oppkall fra 
entrédør.
Farge: sort
Ytre mål (BxHxD): 208 x 134 x 19 mm
Kode:1760/33A

VOG 7 sort
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VOG 7 hvit

VModo
Høyttalende svarapparat med 7" soft touch 
knapper, 800x480 pixeloppløsning, mute 
funksjon og  Telespole for hørselshemmede.      
Egen inngang for oppkall fra entrédør.
Farge: hvit                                                                         
Ytre mål (BxHxD): 202 x 142 x 23mm
Kode:1719/1



Svarapparatene i leilighetene gir man en kode via en DIP switch fra “0” til “126” som gjør at oppkallet kommer til 
korrekt abonnement. Kodene velger man ved hjelp av en mobilapp “Urmet 2SET” (krever android), eller man bruker 
kodene som følger med koblingsskjemaet.
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(**) med internett tilkobling

VOG 5 VOG 5W VOG 7 VMODO

Display (tommer) 5 5 7 7

oppløsning (piksel) 800x480 800x480 1024x600 800x480

Materiell i front plastikk glass glass glass

Interkom mellom beboere 3 32 127 0

Yokis smarthus aktiveringer JA 8 8 2

Urmet mobilapp integrert i svarapparat NEI NEI JA NEI

Panikk oppkall NEI JA JA NEI

Inngang for etasje trykknapp (entréoppkall) JA JA JA JA

Exchange call JA JA JA NEI

Repeterende ringesignal JA JA JA NEI

Telefonsvarer NEI JA JA NEI

MUTE (slå av ringesignal) JA JA JA JA

MUTE med automatisk tilbakestilling JA JA JA JA

Programmerbar MUTE NEI JA JA NEI

Programmerbar automatisk døråpning JA JA JA JA

Kan styres med bevegelser JA JA JA NEI

Proprietær talekontroll NEI JA JA NEI

Talekontroll tilpasningsdyktig NEI NEI JA NEI

Kompatibel med Alexa NEI JA JA NEI

Aktuatorer for Yokis smart hus 1 32 32 2

Viderekobling til mobilapplikasjon NEI* JA** JA** NEI

(*) via multiuser 1083/83 tilkoblet systemet
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Tablået er elegant, både montert innfelt i innfellingsboks eller egen 
dedikert påveggsboks. I tillegg kan man integrere flere typer moduler, 
som f.eks. egne adgangskontroll-lesere eller kodelås. 

Tablåene leveres som digitaltablå med elektronisk adresseliste, og 
med enkle eller “doble” trykknapper. Ettersom at tablåene er modulært 
opppbygde kan man løse de fleste tilpasninger.

FOR INNFELT OG PÅVEGG MONTERING

ALPHA DØRTABLÅER
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ALPHA det elegante 
tablået 
Monteringen krever minimalt med verktøy, og brukes kun for 
montering av veggrammen og tilkobling av ledninger til BUS, 
lås eller relé. Alle de andre delene til Alpha panelet er laget som 
“snap” deler, med medfølgende flatkabler mellom modulene. 

VId-vinkel kamera Kortere 
installasjonstid

Høy tetning- og motstand 
mot ytre påvirkninger

Programmering på tablå fra 
smartphone/nettbrett/PC

Det tynneste modulære 
tablået med påvegg 

montasje? Kun 29mm.

IP66
IK08

6.

1. 2. 3. 4.

System innstillinger 
som f.eks. døråpner 

tid.

Evt. navn og 
døråpnerkoder

Evt. spesielle 
konfigurasjoner på 

trykknappene ved spesielle 
behov

Lagrer oppsett og overfører 
til modulen. Gir mulighet 

for å lagre hele oppsettet av 
programmeringsfilen.

Enkel å programmere ved bruk av PC, nettbrett eller mobiltelefon 
via WiFi direct direkte på dørtablået. Trenger ikke mobilapp eller 
internett tilkobling. Dette gjør også at man kan ta back-up av all 
programmering for senere bruk.



EGENSKAPER MIKRA DIGITAL OG MIKRA PLUS

  > MIKRA PLUS el. nr. 63 319 88    
> MIKRA DIGITAL el. nr. 63 319 89    
> Zamak front
  > 3,5’’ fargeskjerm
  > IP65 tetningsgrad
  > IK07 vandalsikkerhetsgrad
  > Vidvinkel kamera
  > Kan monteres påvegg eller i plate
> Kompatibel med enheter for høreapparater (tillegsutstyr)

KOMPATIBEL MED
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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 direct 
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 bevegelsessensor 
aktiverer skjermen når den besøkende nærmer 
seg. Med IP65 tetningsgrad, er tablået ett av de 
tetteste tilgjengelig på markedet. 

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 internett 
søkemotor, da tablået er utstyrt med Wifi direct. 

Mikra plus er oppfølgeren til Mikra digital, men 
basert på faste navneskilt. Nyheten ligger i at 
navneskiltene er digitale, og programmeres 
også med wifi direct. Beregnet for systemer 
med opptil 4 brukere. Kompakt og elegant i kun 
en del, programmeres på samme måte som 
Mikra digital.

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 tilpasset universal utforming 
med funksjonsikoner for å assistere 
hørselshemmede, og med talemeldinger for de 
med synsutfordringer.

 

Vidvinkel kamera 
og taster for 

navnevalg fra 
addresselisten
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Programmeres med PC, 
nettbrett eller mobil direkte 

på tablå med wifi direct. Ingen 
mobilapp påkrevd.



2SMART DØRTABLÅER

ZAMAK SVART
FD-603-053

ZAMAK GRÅ
FD-603-051

STAINLESS STEEL 
FD-603-003

Ytre mål tablå ved innfelling HxB: 430 x 150 mm (dybde ved innfelling 60mm)



1 programmerbar 
hurtigknapp

Vidvinkelkamera
120 grader

Bakgrunnsbelyste 
knapper

TILRETTELAGT FOR HØRSELS- OG SYNSHEMMEDE

Innebygd leser

2SMART dørtablået gir mulighet for sentral 
programmering av den digitale adresselisten, 
slik at denne kan endres uten å måtte reise til 
bygget. Forenkler hverdagen til bygningteknisk 
personell. Kan fullintegreres med Urmet sitt 
iPassan adgangskontrollanlegg slik at man får 
felles administrasjon av begge systemer.

KOMPAKT TEKNOLOGI FOR 
SYSTEMER OPPTIL 4000 BRUKERE
2SMART panelene er meget fleksible, og 
passer i større bygg. Fleksibiliteten med å ha 
et integrert adgangskontrollsystem som styres 
fra en felles base, både lokalt eller eksternt gir 
økonomiske besparelser. 

Panelet har sensor som gjør at skjermen i 
tablået tenner når man går mot for å spare 
skjermen og gir lenger levetid.

2SMART panelet håndterer også alfanumeriske 
koder der dette er ønskelig. 

Med norsk talesyntese og taktile knapper for 
synshemmede, telespole for hørselshemmede 
og 4" informativ TFT skjerm er 2SMART 
panelet det fleksible valget.

IP54 tetningsgrad og vandalsikkerhetsgrad på 
IK08, gjør panelet godt egnet for det norske 
klimaet.

Ved å benytte seg av adgangskontrollsystemet 
kan man også styre adgang til etasjene med 
heisstyring slik at uvedkommende ikke går der 
de ikke har noe å gjøre etter å ha bli sluppet inn.                                                                          
Kan også kobles mot CallMe 
mobilapplikajsonsløsningen. 



 

 

Lavttalende svarapparat (med rør) til 2Voice systemet. Kan 
brukes i audiosystemer eller i "blandede installasjoner" 
med videoporttelefon. Svarapparatet har justerbart 
oppkallsvolum, mulighet for å velge mellom forskjellige 
ringetoner, og skiller ringesignal fra  hoveddør og entrédør. 
Farge: hvit.
Ytre mål (HxBxD): 200 x 90 x 52 (27) mm

Bordsett som gir mulighet for montering av alle VOG5 
modellene på bord i en vinkel på 55°. Monteringssett følger 
med.

1183/5 lavttalende audio svarapparat 

1183/7 høyttalende audio svarapparat 

Høyttalende svarapparat (uten rør) til 2Voice systemet. 
Kan brukes i audiosystemer eller i "blandede installasjoner" 
med videoporttelefon. Svarapparatet har justerbart 
oppkallsvolum, mulighet for å velge mellom forskjellige 
ringetoner, og skiller ringesignal fra  hoveddør og entrédør. 
Spesielt egnet pga. den kompakte størrelsen. Farge: hvit.
Ytre mål (HxBxD): 80 x 110 x 19 mm

Høyttalende svarapparat (uten rør) til 2Voice systemet. 
Kan brukes i audiosystemer eller i "blandede installasjoner" 
med videodørtelefon. Svarapparatet har justerbart 
oppkalsvolum, mulighet for å velge mellom forskjellige 
ringetoner, og skiller ringesignal fra  hoveddør og entrédør. 
Spesielt egnet pga. den kompakte størrelsen. Farge: sort.
Ytre mål (HxBxD): 80 x 110 x 19 mm

1183/8 høyttalende audio svarapparat 

1760/52 Bordsett for VOG5
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100 meter rull systemkabel for bruk i større 2Voice 
anlegg opptil 100 meter mellom strømforsyning og 
svarapparatet lengst fra. Tverrsnitt 2x0,5mm. Farge: 

     Vidoora, den smarte ringeknappen

Modul for mobilappløsning for alle på "1 stiger" i 2Voice 
systemet (maks 127 stk.).  Benytter egen PC software 
som gjør at man kan sende QR koder til beboere for 
enkel administrering, fra sentralt sted. CallMe appen er 
kostnadsfri og virker både på IOS og Android. Må kobles til 
en 1083/55. Leveres med egen driftstrafo og monteres på 
DIN skinne. Mål: 10 DIN moduler.

     1083/94 systemkabel

200 meter rull systemkabel for bruk i større 2Voice 
anlegg opptil 200 meter mellom strømforsyning og 
svarapparatet lengst fra. Tverrsnitt 2x1mm. Farge: Brun. 
Kabelens diameter: 6,5mm 

     1083/92 systemkabel

Modul for DIN skinnemontering som gir mulighet for 
døråpning fra sikker side (1 dør), heisstyring der en ønsker 
kontroll på hvem som slippes til etasjene, tenning av lys 
ved åpning av dør, varsling om en gruppe abonnenter kalles 
opp etc. Må kobles til en 1083/55. Mål: 6 DIN moduler.
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1083/83 multiuser

Vidoora kan brukes som en "smartere" ringeknapp, 
med digitalt navnskilt. utgang for tilkobling til 
svarapparatet inne og samtidig oppkall til den 
lisensfrie CallMe appen for å se hvem som ringer 
på. Dette er samme mobilapp som brukes i 2Voice 
anlegg, der dette er installert. Vidoora trenger 12VAC 
eller 12VDC driftspenning. Fåes i hvit eller antrasitt. 
Appløsning krever fast internettkobling.

1083/80 dekoder
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