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Urban
Tecnologia moderna 
que preserva os valores 
tradicionais

Sinos eletrónicos
Urban para igreja  



Os sinos eletrónicos Urban para igreja são um subs�tuto moderno para os sinos de igreja clássicos e as suas 
possibilidades excedem em muito as dos sinos clássicos. Além de imitar fielmente o som de sinos reais, os 
sinos eletrónicos Urban para igreja também podem ser usados para reproduzir os anúncios pré-arranjados, 
uma voz ao vivo dum microfone e para reproduzir uma missa diretamente do Va�cano via rádio FM. A data 
e a hora do toque podem ser facilmente programadas com antecedência.

Devido ao baixo peso, não sobrecarregam a estrutura do edi�cio e, portanto, não perturbam a sua está�ca. 
As baterias de reserva garantem uma operação sem problemas, mesmo após uma falha de energia, e uma 
operação intui�va e fácil de entender pode ser realizada por quase qualquer pessoa.

• Toque audível a uma grande distância
• Peso baixo sem risco de perturbar a está�ca
 da igreja
• Caixas acús�cas duráveis de liga de alumínio leve
 com vida longa

 Caracterís�cas �sicas

• Administração inteligente dos toques
 predefinidos 
• Planeamento dos toques únicos e repe�dos com
 início e fim num horário especificado
• Uma lista clara de todos os toques programados
 (máx. 40)

 Planeamento dos toques

• Controlo remoto de sinos via SMS e Ethernet 
• Controlo remoto sem fio 
• Reprodução duma transmissão de rádio a par�r
 do recetor FM integrado
• Reprodução duma fonte externa 
• Gravação de registos próprios (sino, melodia,
 canção, oração)
• Toque regressivo de tempo automá�co
 (sincronização GPS)
• Possibilidade de conexão com o sistema de som
 interno da igreja
• Proteção contra uso não autorizado 
• Autoteste do disposi�vo e mensagens de erro 
• Possibilidade de conexão com o sistema nacional
 de alerta e no�ficação
• Operabilidade total, mesmo em caso de falha de
 energia

 Recursos avançados 

• Som indis�nguível de sinos clássicos 
• Operação simples 
• Reprodução de vários sinais sonoros (aviso de
 incêndio, inundação, etc.)
• Duração ajustável do toque com diminuição
 con�nua do som
• Modificação das gravações de áudio na memória
 interna
• Configuração do volume de reprodução
• Anúncios ao vivo do microfone 
• Possibilidade de controlar o movimento dos 
 modelos dos sinos e iluminar a torre sineira

 Operação inteligente

Urban S Urban M Urban L
Os sinos eletrónicos Urban para igreja são produzidos em três versões:

• Potência acús�ca 70 W
• O modelo mais compacto 
• Preço acessível
• Operação fácil 

• Potência acús�ca 100 W 
• Funciona mesmo em caso de
 falha de energia, graças à
 bateria de reserva embu�da
• Excelente relação   
 preço/desempenho

• Potência acús�ca 2×150 W
• A maior cobertura do
 território
• Possibilidade de solicitar
 todas as funções disponíveis
 dos sinos
• Teste remoto da
 funcionalidade dos sinos
• A maior adaptabilidade das
 funções para uma igreja em
 par�cular
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