
Sistemas IP de 

intercomunicação 

com vídeo  



• Sistema de intercomunicação com vídeo com cabeamento CAT5/6 IP 

 

• Pronto para fibra óptica: é possívil utilizar fibra óptica para situações especiais  

(distâncias maiores que 100 metros ou passagens em tubulações compartilhadas) 

 

• Gerenciamento de câmeras IP 

 

• Controle de acesso integrado 

 

• Número ilimitado de painés externos, concierges, monitores nos apartamentos 

etc… para cobrir as necessidades de qualquer  empreendimento. 

 

• Caixa de mensagens com vídeo: cada usuário pode acessar sua caixa de 

mensagens com eventuais recados deixados pelo concierge ou visitantes quando 

o usuário estava ausente. 

 

 

CAT5/6 

Possibilidades IPervoice   



• Encaminhamento de chamada  para smartphone ou tablets (interna ou externamente) 

 

• Alarme de pânico com chamada para o concierge 

 

• Chamadas de áudio e vídeo ilimitadas com outros apartamentos 

 

• Amostra de imagen instantânea com data e hora para todas as chamadas entrantes 

 

• Serviço de mensagem e chat com outros usuários e/ou concierge 

 

• Servidor do sistema com função auto back-up 

 

• Toques de chamada customizáveis, incluindo possibilidade de toques MP3 

 

• Integração com o sistemas Iperhome da Urmet e também sistemas de automação de 

outros fabricantes 

 

• Automação Residencial Sem-fio(YOKIS) 

 

Possibilidades IPervoice   

CAT5/6 



INTERFACES E 

DISPOSITIVOS 



SERVIDOR - Ref. 1039/1 

SRV 

• Todos os serviços oferecidos pelo sistema são gerenciados e controlados pelo servidor. 

 

• Toda programação do sistema, configuração e controle operacional estão disponíveis 

através de um Web Server integrado  

 

• Em casos críticos é possível utilizar um back-up armazenado no próprio servidor para 

restaurar o sistema.  

 

• Função auto back-up: é possível agendar, diário ou semanalmente, um back-up à uma 

memória Flash externa através da porta USB 

 

• Caixa de alumínio com instalação de sobrepor 

Interfaces e dispositivos 



8pS 

• O switch possui 8 portas e pode trabalhar em Fast Ethernet (100Mbps) ou 

Ethernet (10Mbps) 

 

• As portas de 1 a 4 são no padrão PoE e detectam automaticamente a 

presença de  equipamentos compatíveis. 

 

• O switch pode fornecer até 32W de potência para as quatro portas PoE à 

fim de alimentar todos os dispositivos PoE do sistema IPervoice, com restrição 

de não utilizar mais de 2 painéis externos ou monitores PoE por switch (outros 

dispositivos PoE podem ser conectados às portas restantes). 

 

 

4 PORTAS PoE + 4 PORTAS LAN - Ref.1039/44 

Interfaces e dispositivos 



Controlado por: 
 

• Monitores internos 

 

•  Concierge  

 

•  Telefone VoIP 

 

•  Leitor de chave de proximidade 

 

•  Painel externo 

 

•  2 botoeiras externas 

 

•  Função de coação 

 

•  Auto inserção 
 

Botão para luz 

Botão para saída auxiliar 

SD 

Switch 

DECODER ESPECIAL - Ref. 1039/81  

…2 contatos secos 

Interfaces e dispositivos 



• Pode ser utilizado em acessos de garagem próximo a entrada de 

áreas comuns exclusivas para moradores 

 

• O Led  embarcado muda de cor para indicar o reconhecimento de 

uma chave de proximidade  

 

• O sistema reconhece a entrada e saída em todos os portões 

operados pelo leitores de chave de proximidade 

 

• 125 kHz compatível com as chaves Ref. 1125/50 

 

• Montagem embutida(Ref. 1145/51) ou sobreposta (Ref. 1145/311) 

Ref. 1125/50 

LEITOR DE CHAVE DE PROXIMIDADE  Ref. 1039/82 
KR 

Interfaces dispositivos 

Ref. 1039/82 



Rede IPerVoice 

LAN 

Controlador ‘PIO’ 

Controle de acesso ‘PIO’ IP 

Todas as permissões de acesso têm histórico armazenado na interface IP, para que em caso de 

danos críticos ao servidor, ainda seja possível obter tais informações, a interface IP e a base 

controladora são alimentadas localmente por uma fonte 12Vdc que pode ser conectada a bateria 

para back-up em caso de falta de energia. 

Interfaces e dispositivos 



Instalação Full IP 

SRV 

8pS 8pS 8pS 

KR 

KR 

SD 

Interfaces e dispositivos 



Painéis Externos 



Painéis externos 

Módulo 

expansor 
Ref . 1083/17 

Painéis de chamada funcionais 

• Sinthesi S2 com corpo de alumínio 

 

• IP42 

 

• Até 32 botões de chamada usando módulos 

expansores n. 2 

 

• Conexão para fechadura e contato para uma 

cancela de estacionamento 

 

• Nomes dos moradores ilumidados pelo painel  

 

• Instruções audiovisuais nos painéis permitem que 

pessoas com deficiência acompanhem as 

operações em curso com notificações de 

chamada em curso, abertura de porta etc 

 

• Antena para integração de usuários de aparelho 

auditivo com “T-switch” 



• Sinthesi Steel com corpo em alumínio resistente a 

vandalismo 

 

• IP45-IK09 

Painéis externos 

Módulo 

expansor 
Ref . 1083/17 

Painéis de chamada funcionais 

* Mesmas especificações do Sinthese S2, exceto por: 



Uma câmera analógica externa pode ser adicionada 

ao painel externo. Para habilitar a entrada de câmera 

externa é necessário alterar a posição do jumper na 

parte traseira do painel. 

Ref. 1039/74 (50Hz) 

Ref. 1039/75 (60Hz) 

Ref. 1039/78 (50Hz) 

Ref. 1039/79 (60Hz) 

 

Painéis de chamada funcionais 

Painéis externos 



Módulo para deficientes auditivos 
• Possibilita que usuários de aparelho auditivo com  T- switch 

possam sintonizar o áudio da placa diretamente 

 

• Deve ser alimentado por um transformador 

Ref. 9000/230 (50Hz) – Ref. 9000/110 (60 Hz) 
 

Módulo com mensagens de voz e Led 
• Permite que os visitantes conheçam o status do sistema através de 

indicações audiovisuais 

•       Vermelho com mensagem de voz « CHAMADA EM PROGRESSO» 

 

•        Amarelo para conversação em progresso 

 

•        Verde com mensagem de voz «PORTA ABERTA» 

 

• Deve ser alimentado por um transformador 

Ref. 9000/230 (50Hz) – Ref. 9000/110 (60 Hz) 
 

Painéis de chamada funcionais 

Painéis externos 

ILA: 

Ref. 1148/48 (S2) 

Ref. 1158/48 (Steel) 

 DDA: 

 Ref. 1148/47 (S2) 

 Ref. 1158/47 (Steel) 



• Câmera colorida com detector de presença 

 

• Painel de aço resistente à vandalismo 

 

•  Permite o controle de até dois equipamentos, como fechaduras e portões 

 

• Visitantes podem deixar mensagens de áudio ou vídeo quando o morador 

não estever no prédio 

 

• Chave de proximidade  ou código de acesso 

 

• Função de coação através de um código pré- programado 

 

• Monitoramento de porta aberta 

 

• Montagem de embutir (Ref. 1158/43) 

 

 

Painel principal 

Painéis externos 



• Painel com acabamento em vidro 

 

• Display de 3,5’ 

 

• Mensagens para operações em processo 

 

• Recursos para defecientes físicos  

 

• “Botões” de toque suave 

 

• Superfície polída que traz uma aparência uniforme e estilosa 

 

• Conexão para um trava elétrica e contato seco para barreira de porta 

 

• Detecção de porta aberta 

 

• Montagem de embutir - Ref. 1145/53 

New 

Painel principal 

Painéis externos 



O detector de movimento da câmera liga o display 

sempre que alguém se aproxima 

…o display é criado para comunicação… 

Painel principal 

Painéis externos 



• Painéis externos customizáveis 
 

• Customização de tamanho e material 
 

• Materiais: Latão e aço polido e acabamento 

acetinado, aço cromo entre outros. 
 

Painéis de latão vêm com tratamento 

PVD (Physical Vapor Deposition) anti-

corrosão e anti-oxidatição.  

www.prodeltorino.it 
 

Painéis estilisados 

Painéis externos 



Estações Internas 



• O switchboard do Ipervoice é baseado em PC de forma que o 

concierge possa gerenciar tanto o vídeo dos painéis externos quanto o 

controle de acesso de uma interface gráfica extremamente amigável. 

 

• Cada switchboard pode ser associado à um grupo específico de 

usuários ou à todos usuários. 

 

• O switchboard pode colocar dois usuários em conversação. 

 

• As chamadas podem ser transferidas à um telefone sem fio: esta função 

é extremamente útil quando o operador precisa deixar a estação de 

trabalho. É possivel utilizar headsets com microfone (como em call 

centers), um headset Bluetooth ou um microfone USB 1039/41 e cabo 

A/V cable para funções de áudio. 

 

Handset  

Ref.1039/41 

PC 

SW 

Estações Internas 
O switchboard 

www.urmet.com 



• Número de switchboards ilimitado 

 

• O operador pode gravar mensagens de áudio e enviar para um usuário, 

um grupo específico de usuários ou todos os usuários. 

 

• Diagnóstico constante de possíveis falhas no sistema. 

• Auto inserção de áudio e vídeo de qualquer painel externo. 

• Em caso de ausência do operador, as funções de um switchboard 

podem ser automaticamente transferidas para outro switchboard. 

 

• Em caso de alarme de pânico em monitores viva-voz, o operador 

visualiza o ambiente interno automaticamente. 

 

• Concierge Remoto (Virtual Concierge): o servidor do  IPervoice permite 
conexões externas com controle sobre todas as funções disponíniveis 

localmente. 

 

Estações Internas 
O switchboard 



CAT5/6 

172.20.13.1 

172.18.2.1 

172.18.2.48 

172.20.13.100 

172.20.13.10 

172.20.13.11 172.20.13.12 

LAN1 

LAN1 

Localização do roteador «A» 

Localização do roteador «B» 

VPN 

VPN 

IP estático (DHCP desabilitado) 

IP estático (DHCP desabilitado) 

Estações Internas 
O switchboard: Concierge Remoto  



 

Chamada de elevador: O Concierge pode chamar o elevador para o térreo e enviá-lo à um determinado piso. 
 

Mensagens à um painel de chamadas: o Concierge pode deixar uma mensagem de texto aos usuários através dos 
painéis de entrada ex. “Reunião de condóminos na terça-feira”. Ainda é possível agendar o envio de tais 

mensagens. 

 

Correio de voz: O Concierge pode deixar uma mensagem de voz para qualquer apartamento ex. “Há uma entrega 
na recepção”. 

 

CFTV: O Concierge pode visualizar o vídeo das câmeras de qualquer painel externo simplesmente monitorando o 
áudio ou abrindo conversação com os painéis, o Concierge pode ainda visualizar outras câmeras do CFTV 

conectadas á rede IPervoice. 

 

Saídas: O Concierge pode gerenciar outros equipamentos quando conectados à rede Ipervoice ex. acendimento 
de lâmpadas. 

 

Diagnósticos: O software indica informações de diagnóstico do sistema. 
 

 

 

PC Estações Internas 
O switchboard 



Ref. 4501/5 

PC 

SRV 

Estações Internas 
Telefone VoIP - Ref. 4501/5 

• Conectado à um switch IP 

 

• O telefone VoIP pode receber chamadas de todos os 

usuários e pode ser usado para realizar chamadas à 

todos os usuários, ideal para áreas comuns. 

 

• O telefone pode ser usado para realizar operações 

típicas do switchboard, tais como abertura de porta. 

 



•  S.O.: ANDROID 

•  Resolução do display:  1024 x 600 dpi 

•  Câmera 2 Mpx 

•  2 seções wireless:  

-Wi-Fi (and Bluetooth)  

-  MIFARE 

•  Formatos de tela: 4:3 ou 16:9 

•  2 portas LAN 

Monitores 
MAX IP Touch Screen 7’’ 



19 mm 

134 mm 

208 mm 

(5 mm de expessura para versão de sobrepor) 

2 portas RJ45 : 

Ipervoice 

LAN do apartamento 

MIC 

Câmera 2Mpx 

Auto-falantes 

Botão home retroiluminado 

Slot para cartão SD 

Leitor de proximidade  

Mifare 

Monitores 
MAX IP Touch Screen 7’’  



•  Slot Micro-SD para fotos, música e armazenamento. 

•  Funcionalidade CFTV com câmeras IP e compatibilidade com Iperhome. 

•  Ajuste de volume e função MUDO temporizado. 

•  Encaminhamento de chamadas para smartphones e tablets. 

•  Chat e menssagens com outros monitores MAX e concierge. 

•  Possibilita gerenciar uma conta de email. 

•  Outros aplicações podem ser adicionados (via URMET) como: previsão do 

tempo, notícias, etc… 

Monitores 
MAX IP Touch Screen 7’’ 



•  Instalação de aplicativos de terceiros (feito na fábrica) para controle de casa 

inteligente. 

•  Post-it de áudio (10 segundos). 

•  Reprodutor de músicas através de cartão SD(32GB). 

• Ring tones customizáveis com suporte  para MP3. 

• Controle de elevador . 

• Repetidor de chamada, chamada de andar, aplicações de emergência 

(botão de pânico). 

Monitores 
MAX IP Touch Screen 7’’  



Wallpaper 

customizável  

Monitores 
MAX IP Touch Screen 7’’  



Yokis 

IPerhome 

Android APP 

Video Intercom 

Monitores 
MAX IP Touch Screen 7’’ 



Leitor Mifare para controle de acesso 

(ou gerenciamento de cenas) 

Ref. 1125/52  

Chaves IP68 e IK08 

Envio de arquivos de log via Bluetooth ou email 

Monitores 
MAX IP Touch Screen 7’’ 



vs 

Monitores 
MAX Lite 

Mesmas especificaçôes que o Max, exceto:  

• Sem câmera integrada 

•  Um conector RJ45 para IPervoice 

•  Sem conexões Wi-fi ou Bluetooth 

•  Sem leitor Mifare 

• Não permite adicionar outros App’s 

• Ideal para projetos mais simples  

• Mais econômico 



Instalação Full IP 

8pS 

SRV 

8pS 

Interfone IP com Video 

8pS 

Interfone IP com Video 

CAT5/6 

FULL IP 



INTEGRAÇÃO  

DO SISTEMA 



LAN 

Rede IPerVoice 

LAN1 LAN1 

Rede residencial 

LAN2 ou WI-FI 

iPerBus 

Integração com sistemas de terceiros:  
qualquer servidor de automação com páginas HTML. 

www.iperhome.com 

Integração Autom. Residenc. 



IP=10.2.1.201 

Faixa=10.2.1.2/10.2.1.254 

Máscara =255.255.0.0 

DHCP=Free 

10.2.1.3 10.2.1.4 
10.2.1.5 

10.2.2.2 

10.2.2.1 

10.2.1.6 

LAN 

Rede Ipervoice 

CÂMERAS IP/RTSP  

Integração CFTV IP 



Recebimento 

de chamada 
Chamada 

ativa 

Encerrar 

chamada 

Chamada ativa 

Abertura de porta 

Chamada ativa 

Abertura de portão 

Chamada ativa 

Função Mudo 

Call2U App 
Algumas aplicações  



IP=10.1.1.1 

Faixa=10.1.1.10/220 

Máscara=255.255.0.0 

DHCP=Free 

Roteadorr=10.1.1.254 

DNS=8.8.8.8 
Server=sip.urmet.com 

WAN 

LAN 

LAN 
Home Network 

Roteador 

IP=10.1.1.254 

Máscara=255.255.0.0 

IP  estático (DHCP desabilitado) 

P.L.M.N 

Câmera RTSP 

Roteador de internet residencial 

IP=192.168.1/254 

Máscara=255.255.255.0 

DHCP habilitado 

INTERNET 

Desvio de chamadas – Um usuário 



Roteador Ipervoice 

IP=10.1.1.254 

Máscara=255.255.0.0 

IP estático (DHCP desabilitado) 

IP=10.1.1.1 

Faixa=10.1.1.10/220 

Máscara=255.255.0.0 

DHCP=Free 

Roteador default=10.1.1.254 

DNS=8.8.8.8 

Servidor=sip.urmet.com 

Internet 

10.1.1.211 
10.1.1.212 

10.1.1.213 

10.1.1.214 

10.1.1.210 

Desvio de chamadas – Todos os usuários 



Roteador IPervoice 

IP=10.1.1.254 

Máscara=255.255.0.0 

IP estático (DHCP desabilitado) 

IP=10.1.1.1 

Faixa=10.1.1.10/220 

Máscara=255.255.0.0 

DHCP=Free 

Roteador default=10.1.1.254 

DNS=8.8.8.8 

Servidor=sip.urmet.com 

10.1.1.210 

Internet 

HG 
HG 

HG HG 

Home Gateway (Ref. 1071/2) 

10.1.1.211 
10.1.1.212 

10.1.1.213 10.1.1.214 

Desvio de chamadas internas e externas 



Urmet S.p.A. Reserva o direito 

de fazer modificações em 

seus produtos a qualquer 

momento sem aviso prévio. 

www.urmet.com.br  | 

vendas@urmet.com.br 

IPervoice é uma marca comercial 
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