
 

5” VIDEOTELEFON S VESTAVNÝM WI-FI MODULEM 

Obj.č. 1760/16 – varianta bílá 

Obj.č. 1760/15 – varianta černá 

• Montáž na stěnu nebo na stůl. 

• 5” displej - rozlišení 800 x 480 px. 

• Dynamická dotyková tlačítka soft touch. 

• IR senzor pro ovládání gesty. 

• Hlasové příkazy. 

• 32 interkomových hovorů. 

• 32 dalších aktivačních funkcí. 

• 8 rádiových příkazů Yokis. 

• Tísňové volání na ústřednu a v aplikaci CallMe. 

 

 

Wi-Fi Wi-Fi 



 

HLAVNÍ VLASTNOSTI: 

• 5” IPS displej 800 x 480 px. 

• Nástěnná nebo stolní instalace pomocí  
volitelného adaptéru. 

• Wi-Fi pro funkci přesměrování hovorů 
na smartphonu. 

• Tlačítka pro příjem hovoru a otevírání 
dveří identifikovatelná nevidomými. 

• Hlasové příkazy. 

• Gesta pro aktivaci hlavních funkcí. 
• Správa až 32 interkomových hovorů s 

ostatními účastníky z adresáře. 

• Možnost výběru z 5 volacích melodií. 
• Funkce MUTE (normální, časovaná se 

samoobnovením vyzvánění po 8 

hodinách nebo s týdenním 
programováním). 

• Vstup pro tlačítko vyzvánění z podlaží. 
• Automatické otevírání dveří s týdenním 

programováním v denních časových 
intervalech. 

• Vstup pro nouzové volání na ústřednu a 

aplikaci CallMe. 

• Výstup pro opakování vyzvánění na 

externí zvonek. 

• Dva další výstupy přídavných povelů. 

• 8 rádiových povelů Yokis s 
integrovaným vysílačem. 

• Rozměry (Š x V x H): 130 x 160 x 26 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         tlačítko pro ovládání brány 

               tlačítko pro nastavení příkazu Yokis 1  
         tlačítko pro nastavení příkazu Yokis 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5” VIDEOTELEFON S WI-FI 

1760/16 bílá 

1760/15 černá 

 

1. Tlačítka funkcí 
tlačítko nabídky Yokis 

zapnutí / přepínání obrazu 

speciální funkční tlačítko 

tlačítko pro volání interkomu 

rolovací šipka vlevo 

rolovací šipka vpravo 

rolovací šipka nahoru 

rolovací šipka dolů 

volání na ústřednu. 

 

5. Funkční tlačítko „MUTE“ ( červené 
LED podsvícení). 

6. 5” displej. 
7. Mikrofon. 

8. IR detektor pro povely gest. 

9. Slot pro Micro SD. 

10. Tlačítko zapnutí/vypnutí hovoru 

(zelené LED podsvícení). 
11. Reproduktor. 

12. Svorky pro připojení k systému. 

13. Propojka pro nastavení typu 
napájení: BUS nebo externí 
napajení (JP1). 

14. Propojka pro nastavení režimu 
spotřeby zařízení (JP2). 

15. Propojka Z pro nastavení 
zakončení vedení (JP3). 

16. Konfigurační dip-přepínače     
(SW1 / SW2). 

2. Tlačítko pro sekundární funkce / 

zapnutí displeje (zelené LED podsvícení). 
3. Zvýšené zářezy pro zrakově postižené. 

4. Tlačítko otevírání dveří (zelené / 

červené LED podsvícení). 
 

LEVÁ SVORKOVNICE 

• V-/V+ svorky pro externí napáječ 

(obj.č. 1723/22) 

• S- svorka – pro přídavné zvonění 
• S+ svorka + pro přídavné zvonění 
• X2/X1 tlačítko  
• Y2/Y1 tlačítko  
 

PRAVÁ SVORKOVNICE 

• CP vyzvánění z podlaží 
• PANIC funkce poplachu 

• LINE OUT napájení výstup BUS 

• LINE IN napájení vstup BUS www.urmet.cz 

http://www.urmet.cz/

