
 

  VOICE 2 – מערכת אינטרקום טלוויזיה

 

 MADE IN ITALY –האיטלקית   URMETמערכת אינטרקום טלוויזיה מבית 

 בהתקנה והפעלה המערכת מאופיינת באיכות וגימור גבוהים ביותר ועם זאת פשוטה

 גידים בלבד. איכות תמונה ושמע ללא פשרות ! 2-ב התקנה

 של מכשירים בדירות ופנלים ראשים מגוון רחב

 

 :יתרונות VOICE 2אינטרקום טלוויזיה   מערכת

 

 :מאפיינים עיקריים VOICE 2מערכת אינטרקום טלוויזיה  

 :מכשירים 128פנל אחד ועד  - תרשים עקרוני לחיבור מערכת בסיסית

 

 

 

גידים בלבד ! )ללא חשיבות הקוטביות( 2-התקנה ב 

  מערכת תוצרת איטליה 

Plug and Play 

 הגדרת מספרי הדירות ידנית באמצעותDip Switch      

 )ללא צורך בתכנות בפנל ובמפענחים(

 ר ללא פשרות  ואיכות שמע ודיב -מערכת דיגיטלית מלאה 

 מכשירים בדירה 4הרחבה של עד 

קשר פנים בין המכשירים בתוך הדירה ומול דירות אחרות 

 ממסרי פתיחת דלת בכל פנל 2שליטה על 

הדלקה עצמית ומעבר על המצלמות המחוברות 

 :מכשירים שימוש בספק אחד בלבד! 128עד חיסכון בציוד 

 מ' בין הפנל הראשי לדירה האחרונה 1000מרחק של עד 

16 פנלים ראשים 

4096 )משתמשים )מכשירים 

100 קודי פתיחת דלת 

 בניינים   32חיבור עד 

קשר פנים בתוך הדירה ובין דירות 

  עמדת שומר 

מתאם קו למרכזיית טלפונים 

/ שערים שליטה על פתיחת דלתות 

( שימוש במפתחות קירבהRFIDמקודדים ) 

 מצלמות  8מתאם להוספת עדCCTV   לכל בניין 

 יחידות ממסר כתובתי   250שליטה עד 

  ממסר צלצלן חיצוני / סירנה / צופר 

מבחר פנלים: מודולרי / מהודר / אנטי וונדל 

( תכנות המערכת באמצעות אפליקצייתAPP )Android    בנייד 

 לחצנים( 64)אופציה לשילוב פנל עם לחצנים כחלק מהמערכת 

 תכנות באופן ידני ו/או באמצעות Bluetooth   ממכשירים ניידים באמצעות

 Androidאפליקציית 



 

 :מאפיינים –פנלים 

 

 inthesiS – 1083/19פנל 

 ( מודול ניתן לשלב מצלמה / קורא כרטיסים – "לגו"דגם מודולרי /  "T " ללקוי שמיעה) 

  16*2הפנל כולל צג LCD  

  מצלמה שנייהלכניסה 

  מצלמות בכל פנל  5עד הרחבה של 

 יציאת מתח ישירות למנעול חשמלי 

 2 ים: דלת ושערממסר  

 רמת אטימות - IP42 

 90 מידות: רוחב  X 45עומק X  גובה עם מודול מצלמה(מ"מ  270גובה( 

o בלבד ולא מידות להתקנה   פאנלהמידות ל 

 

 GLASS ELEKTA 1083/15 LEEELEKTA ST  1083/16 ים:פנל

  קורא כרטיסיםו לחצני חיוג ,, חיישן תנועהכוללת מצלמההיחידה אחת 

 3.5צבעוני בגודל של " צג גרפי  

  מצלמת CCD120בעלת זווית פתיחה של  פנורמית  

  חיסכון בצריכת חשמל –חיישן תנועה להפעלת הפנל 

  פקודה חיצונית )כגון שעון שבת(ביטול חיישן תנועה באמצעות 

  לחצניSoft touch   בפנלELEKTA GLASS  

 אפשרות להנחיה קולית 

 חיווי הפעילות על גבי המסך 

 הוספת כותרת בצג הפנל 

 יציאת מתח ישירות למנעול חשמלי 

 2  ממסרים: דלת ושער 

 רמת אטימות: 

o ELEKTA GLASS 1083/15 - IP43 

o ELEKTA STEEL 1083/16 -    IK09 + IP45  

 :130 מידות X 42 X 310 מ"מ 

o בלבד ולא מידות להתקנה   פאנלהמידות ל 

 

 גידים 2חיבור למערכת באמצעות 

התאמה לתנאי חוץ 

)התקנה על הטיח / שקוע בקיר )מידות אחידות לכל סוגי הפנלים 

 ניתן לתכנת באמצעותBluetooth ( ממכשירים ניידיםAndroid) 

 יום ושעה )עבור דוור( –הגדרת פתיחת דלת לפי זמנים 

( הפעלה ישירה לדלת חשמליתVDC24 )– מקביל לממסר הראשון 

2  שניות( 90ממסרים לפתיחת דלת / שער חשמלי )עד 

חיווי הפעילות על גבי המסך: צלצול / דברו / פתיחת דלת / אין מענה 

אפשרות להפעלה / ביטול צליל מקשים 

5 סוגי צלצולים לצלצול מהפנל הראשי 

5 סוגי צלצולים מפעמון הדירה 

מסר צלצול לטובת חיבור סירנה / צופר ועודחיבור ממסר צלצלן חיצוני / מ 

הפרדת סוג הצלצול תלות: פנל ראשי / פנל משני / פעמון הדירה / עמדת שומר 

עוצמה וצלילות שמע גבוהה 

ווסת עוצמה למיקרופון 

ווסת עוצמה לרמקול 

  תכנות מלא באופן ידני 

צלצול / קריאה לשומר 

 קודי פתיחת דלת   100ניתן להגדיר עד 

 ספרות 4קוד פתיחת דלת עד 

צלצול לדירה לפי שם הדייר / מספר דירה 

צלצול / קריאה לשומר 

פלגים נשלפים לנוחיות המתקין 

תאורתLED  למצלמת הפנל 

ELEKTA STEEL ELEKTA GLASS 



 

 : מכשיר אינטרקום בדירה

 

 MIRO 1750/1 –מוניטור עם שפורפרת 

  מסךTFT " 4.3בגודל  

  שפורפרתמענה וסיום השיחה באמצעות 

 ראשית פתיחת דלת - לחצן 

  דילוג בין המצלמות )במידה וקיימות(והדלקה עצמית של מצלמת הפנל  -לחצן 

  (לחיצה ארוכהוקריאה לשומר ) שער חשמלי 2פתיחת ממסר  -לחצן 

  רמת צבע המסך  -ווסת ידני 

  רמת בהירות המסך -ווסת ידני 

 3  פניםלחצני תכנות לקשר 

  הצלצול / עוצמת הצלצול / קשר פנים / פתיחת דלת אוטומטיתתכנות דיגיטלי מלא: בחירת סוגי 

 ( עוצמת צלצול: גבוהה / בינונית / השתקMUTE ) 

  של הדירהניתן לחבר כפעמון דלת  

 " תמיכה בטכנולוגייתTללקוי שמיעה " 

  :90%עמידה בלחות 

 :170 מידות X 25 X 200 מ"מ 

 Hand free  MIRO 1750/6–מוניטור ללא שפורפרת 

  מסךTFT  4.3"בגודל 

 מענה וסיום השיחה באמצעות לחצן ייעודי 

 פתיחת דלת ראשית - לחצן 

  הדלקה עצמית של מצלמת הפנל ואפשרות לדילוג בין המצלמות )במידה וקיימות( -לחצן 

 (לחיצה ארוכהוקריאה לשומר ) שער חשמלי 2פתיחת ממסר  - לחצן 

  עוצמת הצלצול: גבוהה / בינונית /  -ווסת ידני( השתקMUTE ) 

  רמת צבע המסך  -ווסת ידני 

  רמת בהירות המסך -ווסת ידני 

 2  "חיבור לאמצעי שליטה / הפעלה שונים -לחצני "מגע יבש 

 2 לחצני תכנות לקשר פנים 

  הצלצול / קשר פנים / פתיחת דלת אוטומטיתתכנות דיגיטלי: בחירת סוגי 

  של הדירהניתן לחבר כפעמון דלת  

 מיכה בטכנולוגיית ת "T"  ללקוי שמיעה 

  90%בלחות: עמידה 

 :160 מידות X 24 X 130 מ"מ 

 

 

המוניטורים והאינטרקום בצבע לבן 

 מקום 3או קופסא  55התקנה על הקיר מותאם לקופסא 

 גידים בלבד  )ללא תלות בקוטביות( 2חיבור באמצעות 

צלצול אלקטרוני 

תכנות מהיר ופשוט לפונקציות נוספות 

 הגדרת מספר הדירה באמצעותDip Switch בגב המכשיר 

 מכשירים בדירה 4עד 

קשר פנים בין המכשירים בדירה ובין הדירות בבניין 

  חיבור לחצן פעמון של הדירה 

( ווסת עוצמת צלצול כולל מצב השתקMUTE)   

לחצן ייעודי לפתיחת דלת 

 שער חשמלי / מחסום 2לחצן פתיחת ממסר 

לחצן קריאה לעמדת שומר 

חיווי תאורת הלחצנים בהתאם לפעולת העבודה 

  פונקציית פתיחת דלת אוטומטית בעת צלצול לדירה 

 נורתLED  ( לחיווי מצב תכנות / השתקMUTE  פתיחת / )

 דלת אוטומטית



 

32  :הפעלת ממסר   בין מוניטוריםתכנותי חיוג / 

8   לחצני תכנות חיוג מקוצרים 

"  תמיכה בטכנולוגייתTללקוי שמיעה  " 

:130 מידות X 30 X 160 מ"מ 

ממשק שליטה באמצעות המסך:  

oעוצמת הצלצול 

oעוצמת שמע דיבור 

o פעיל/מכובה –צליל מקשים 

o5 סוגי צלצולים מהפנל ופעמון דירה 

o  פתיחת דלת אוטומטית 

oרמת בהירות של המסך 

oרמת ניגודיות של המסך 

oרמת צבע של המסך 

 סך מ גבי על אנלוגי להצגת מצלמת הפנליםיציאת אות וידאוAV 

 הגדרת מספר הדירה באמצעותDip Switch  

:180 מידות X 90 X 75 מ"מ 

 

 AIKO 1716/1 –(  and FreeHמוניטור ללא שפורפרת )

 

 udio MIRO A  1183/5–שפורפרת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1183/40 –עמדת שומר 

 

 1083/67 –מרכזיה למתאם 

       

 

 

 

 utyD – 1083/20/  ספק כח ראשי

 מסךTFT " 4.3בגודל 

 עם חיפוי זכוכית על הטיח /מסך שקוע 

צבע לבן / שחור 

 לחצניSoft touch 

5 צבעי רקע שונים למסך שליטה 

  מענה וסיום השיחה באמצעות לחצן ייעודי 

 פתיחת דלת ראשית -לחצן 

 הדלקה עצמית ודילוג בין המצלמות   -לחצן 

 שער חשמלי   2פתיחת ממסר  -לחצן 

 קריאה לשומר   -לחצן 

 לחצן- ( השתקMUTE) 

של הדירהדלת  ןניתן לחבר כפעמו   

 

  אינטרקום שפורפת דיבור 

  מענה וסיום השיחה באמצעות שפורפרת 

 פתיחת דלת ראשית -לחצן 

 שער חשמלי וקריאה לשומר )לחיצה ארוכה( 2פתיחת ממסר  -לחצן 

3 לחצני תכנות לקשר פנים 

תכנות דיגיטלי מלא: בחירת סוגי  הצלצול / עוצמת הצלצול / קשר פנים / פתיחת דלת אוטומטית 

עוצמת צלצול: גבוהה / בינונית / הש( תקMUTE) 

 של הדירהניתן לחבר כפעמון דלת   

90%מידה בלחות: ע 

:89 מידות X 27 X 200 מ"מ 

עמדת שומר שולחנית, ניתן להתקנה על הקיר 

 גידים   2חיבור למערכת באמצעות 

 מסךניתן להוסיף TFT "4 אינטגרלי 

מצב יום / לילה כולל נורת ביקורת 

 מצבOFF כולל נורת ביקורת 

  קבלת צלצולים ושיחות מכל הפנלים 

  קריאה יזומה ופתיחת דלתות 

התקשורת לכלל דיירי הבניין / פרויקט 

קבלת קריאות מכל הדירות 

 צגLCD גדול לאינפורמציה 

אלפון שמות בעברית 

הצלצולים האחרונים 50-זיכרון ל 

 הפניית שיחות למתאם מרכזיה 

  שליטה על ממסר כתובתי 

6 לחצנים מהירים לממסר כתובתי / מתאם מרכזיה 

,אין צורך בתכנות ראשוני קל וידידותי למשתמש  

מקשים גדולים, מוארים ונוחים 

  חיבור צלצלן / ממסר ייעודי כולל הגדרת מצב

 עבודה

  חיבור עמדת שומר מול שפורפרות ללא פנל כניסה 

:260 מידות X 220 X 70 מ"מ 

 גידים   2חיבור למערכת באמצעות 

  התחברות למרכזיה כקו חוץ 

שליטה באמצעות המרכזייה הביתית: 
oקבלת צלצול ודיבור מול הפנלים 
o שומרשיחה יזומה לפנלים / עמדת 
oהתקשרות לשלושת המכשירים הנוספים בדירה 
o   התקשורת לכל הדירות בבניין 
oפתיחת דלת ראשית / משנית 

צלצול לטובת חיבור סירנה / צופר יבור צלצלן חיצוני / ממסרח 

 של הדירהניתן לחבר כפעמון דלת   
 



 

 מערכתספק אחיד ל 

  מכשירים 128בספק מתח יחיד בבניין של עד שימוש 

 הגנה בפני קצר או עומס 

 התקנה על גבי פס דין 

  :מתח הזנה VAC230  

 :48 יציאת מתח VDC 

  :הספקW80 

 :180 מידות X 90 X 75 מ"מ 

 1083/55 –מפענח קומתי 

 גידים למפענח הבא  2גידים, שרשור  2-שימוש ב– IN/OUT 

 אזורים / דירות 4-ליצול פ 

  דירה לכל אזור במקביל מכשירים 4עד /  

 הגנת  בעל המפענחPTC  הבניין ממשיך לעבוד –חוסם קצרים הנוצרים בדירות 

 :45 מידות X 45 X 16 (מאודקטן  –גפרורים  קופסת)כגודל  מ"מ 

 1083/50 –מתאם וורטיקלי 

  מכשירים 128הרחבה לשני פנלים בבניין של עד 

  צירים  4פיצול של עד 

  מכשירים 128כל מתאם וורטיקלי תומך בעד 

  מתאמים וורטיקליים 32לשרשר עד ניתן 

 32  מתאמיםX 128 מכשירים  4096המערכת תומכת בעד   = מכשירים 

 התקנה על גבי פס דין 

  ממסר לפתיחת דלת 

 :180 מידות X 90 X 75 מ"מ 

 75/1083 – פנלים 4ל מתאם 

 פרויקטבבניין  ראשיים פנלים 4 עדהרחבה ל / 

  צירים  4פיצול של עד 

  1083/75מתאמי פנלים  4-ו 1083/76ייעודי פנלים ראשיים בעזרת מתאם  16הרחבה של עד 

 התקנה על גבי פס דין 

 :180 מידות X 90 X 75 מ"מ 

 1083/80 – ממסר כתובתי

 "מענה לפתיחת דלת/שער, קריאה למעלית, "מגע יבש 

  משנה מצב"דקות או  16סגירת ממסר בין שנייה עד" 

 1083/40 – עמדת שומר פעלת הממסר על ידיה 

  הפעלה באמצעות מוניטור- AIKO 1716/1 

 מגע יבש" - הפעלת הממסר בצורה ידנית" 

  למערכת  יחידות 250הוספה של עד 

  :הדקי ממסרNC  /NO  /COM 

 ערכי הממסר: 

o / 5A  VAC230 

o / 5A  VDC30 

 :108 מידות X 90 X 64 מ"מ 

 1783/69 –מתאם מצלמות  

 מצלמות אנלוגיות 4שליטה על 

 מצלמות  8עד  -מתאמים לבניין  2חיבורCCTV 

בחירה האם כל הדיירים רואים את המצלמות או משתמש ייעודי 

:108 מידות X 90 X 64 מ"מ 

 


