CallMe

Atenda seu
videoporteiro
eletrônico do
seu smartphone

Sempre tem alguém em casa.

Pergunte “Quem é”? do seu smartphone, mesmo quando não estiver em casa.

CallMe é o sistema de encaminhamento de chamadas
desenvolvido pela Urmet que permite utilizar seu
smartphone ou tablet para atendar seu videoporteiro
eletrônico e abrir portas e portões mesmo quando

não estiver em casa. A interface deve ser instalada no
apartamento e não necessita intervenções em áreas
comuns: simplesmente instale o equipamento no sistema
e faça o download do app Urmet CallMe.

Eficiente e barato. Quando você menos espera.
Na era dos objetos conectados, apenas uma coisa estava faltando: o vídeoporteiro.
Com o CallMe você não precisa mais ficar em casa esperando suas entregas, mas será possível atender o seu
videoporteiro e visualizar quem está chamando a qualquer momento, como se estivesse em casa.
Quer ver alguns exemplos?

+

COMFORTO
Você está no jardim ou
assistindo TV? Com
o CallMe você não
precisa se levantar
e parar o que está
fazendo para responder.

+

PRATICIDADE

+

SEGURANÇA

Chegou uma entrega
Tem parentes idosos
para você e você não está
morando com você?
em casa? Com o CallMe
CallMe permite que você
você pode falar com o
saiba quem está chamando
entregador e combinar uma
na porta e responda no
nova entrega ou abrir a
lugar deles. Além disso,
porta para que o entregador
eles podem chamá-lo
deixe a encomenda com
diretamente no smartphone
um vizinho.
simplesmente pressionando
um botão do interfone.

+

POSSIBILIDADES
Você comprou uma
segunda casa? Com
o CallMe gerenciar as
chamadas não é mais
um problema: você pode
conferir quem chama no
interfone através do seu
smartphone quando estiver
ausente.

Funciona com sua conexão ADSL e seu painel interno Urmet.
Compatível com todos os painéis internos Urmet, com ou sem vídeo.
Para habilitar o encaminhamento de chamadas não é necessária a troca do painel interno, você só precisa instalar
um componente adicional. CallMe é compatível com todos os painéis internos Urmet, até mesmo áudio, da gama
2Voice. Os usuários tem a opção de instalar o dispositivo no painel DIN ou na parede usando o kit especial. O
dispositivo é extremamente fácil de instalar: para fazê-lo funcionar conecte-o à ADSL através de conexão Wi-Fi
ou cabo de rede. Diferentemente de outros produtos do mercado, CallMe possui uma porta RJ45 para conexão
Ethernet que permite também o uso do dispositivo sem conexão wireless ou em caso de problemas de cobertura
do sinal Wi-Fi.

Por que escolher o CallMe?

COMPATÍVEL COM TODAS OS PAINÉIS
INTERNOS 2VOICE E OS KITS 1722/81,
1722/83 E 1722/85

NÃO NECESSITA SUBSTITUIR
O PAINEL INTERNO ANTIGO

PERMITE ENCAMINHAR CHAMADAS
PARA ATÉ 4 DISPOSITIVOS MÓVEIS

PERMITE CHAMADA DE
INTERCOMUNICAÇÃO COM DISPOSITIVOS
MÓVEIS

PERMITE CONEXÃO VIA CABO
ATRAVÉS DE UMA PORTA RJ45

NÃO NECESSITA DE FONTE DE
ALIMENTAÇÃO PARA ATÉ 12 PAINÉIS
INTERNOS

Inteligente e seguro com Android e iOS.

Os usuários podem utilizar seus dispositivos móveis para configurar o redirecionamento de chamadas baseado nas
suas necessidades.
1

2
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CONFIGURE recepção

CONFIGURE dois intervalos

DEFINA a qualidade do sinal de

de tempo para ligar e

vídeo baseado na velocidade de

de chamadas somente

delisgar automaticamente o

sua conexão. Também é possível

quando estiver conectado,

Wi-Fi reduzindo a poluição

trabalhar com redes com baixa

economizando assim seus

eletromagnética.

qualidade de sinal (de 300Kbps).

dados móveis.

Uma oferta comercial completa

O dispositivo de encaminhamento de chamadas do CallMe é compatível
com todos os dispositivos Urmet e os kits 1722/81, 1722/83 e 1722/85
e está disponível também em kits all-in-one para apartamentos e casas

comunicogroup.com

Para sistemas novos e antigos,
CallMe é a solução para todas as necessidades.

independentes.

1750/658

1183/758

1722/858

Miro viva-voz com dispositivo
de encaminhamento de
chamadas

Miro áudio viva-voz com
dispositivo de
encaminhamento de chamadas

Mini Note + kit para uma
família com dispositivo
de encaminhamento de
chamadas

• 1 unidade 1083/58 Dispositivo de

• 1 unidade 1083/58 Dispositivo de

• 1 unidade 1722/111 Mikra painel externo

encaminhamento de chamadas

• 1 unidade 1083/88 Kit para fixação na

encaminhamento de chamadas

• 1 unidade 1083/88 Kit para fixação na

parede

parede

• n. 1 unidade 1750/6 Miro video-interfone

• 1 unidade 1183/7 Miro interfone viva-voz

viva-voz 4.3”

de sobrepor feito de zamak com câmera
colorida CCD

• 1 unidade 1722/87 Monitor cxModo
touchscreen de 7”

• 1 unidade 1722/20 Unidade de
alimentação 2 fios

• 1 unidade 1722/58 Dispositivo de
encaminhamento de chamadas
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Entre em contato com seu instalador para saber mais sobre isso.

