2N® Helios IP Uni

Cenově dostupný IP interkom

Univerzální komunikační zařízení
Speciální model pro
osoby s tělesným
postižením

Interkom 2N® Helios IP Uni je ideálním řešením dveřní komunikace v běžném venkovním i
vnitřním prostředí. Je cenově dostupný, využívá protokolu SIP a je vybaven plně duplexním audio
systémem s potlačením echa. Dále disponuje integrovaným relé pro dveřní systémy a jedním či
dvěma plně podsvícenými tlačítky. 2N® Helios IP Uni je skvělou volbou pro malé kanceláře, školy,
nákupní centra, nemocnice a další veřejné budovy.
Díky své inovativní konstrukci a dostupnému příslušenství vám 2N® Helios IP Uni ušetří čas potřebný
k instalaci. Navíc si můžete vybrat z různých možností upevnění: na povrch, do sádrokartonu nebo
jej lze zapustit do zdi.

Vlastnosti:
•
•
•
•

Snadná instalace
1W reproduktor
1 nebo 2 podsvícená tlačítka
Ochranný spínač

Výhody:

•
•
•
•
•

Efektivní komunikační řešení za příznivou cenu
Relé ovládané DTMF
Čelní panel z nerezové oceli
Kompatibilita s aplikací 2N® Helios IP Manager
Vizuální navigace pro osoby s tělesným postižením

Využití:
•
•
•
•
•

Malé kanceláře
 koly
Š
Nemocnice
Rezidenční budovy
Veřejné budovy

Máte-li zájem o naše produkty, volejte na číslo +420 261 301 400, nebo napište e-mail na obchod@2n.cz.
Pro více informací www.2n.cz.

Vlastnosti
2N® Helios IP Manager
PC aplikace, která slouží ke konfiguraci a hromadnému nastavení všech 2N® Helios IP interkomů instalovaných v jednom objektu. Umožňuje rozdělování
provozních prostorů na zóny, vytváření uživatelských skupin, konfiguraci přístupových práv, správu telefonních čísel a seznamů atd.
Praktické využití:
Aplikace vám ušetří čas při konfiguraci, zejména v případě rozsáhlých instalací. Můžete přehledně a z jednoho místa spravovat konfiguraci celého systému
a stiskem jediného tlačítka synchronizovat změny.
Plně podsvícená tlačítka
Interkom 2N® Helios IP Uni je vybaven jedním nebo dvěma plně podsvícenými tlačítky se snadno vyměnitelnými jmenovkami.
Praktické využití:
I v noci jsou tlačítka 2N® Helios IP Uni dobře viditelná a snadno čitelná. Jmenovky lze jednoduše vyměňovat a upravovat podle potřeby.

Ochranný spínač
Spínač propojený s mechanikou  2N® Helios IP Uni slouží k detekci násilného otevření.
Praktické využití:
Pokud je interkom 2N® Helios IP Uni instalován například na vzdálené budově, máte přehled v případě, že někdo zařízení rozbije nebo poškodí, a můžete
vyslat techniky přesně na místo, kam je třeba.
Časové profily
Pomocí časového profilu je možné definovat, kdy je telefonní číslo nebo například kód zámku platný nebo nikoli. K dispozici jsou tři časové profily, které
mohou být přiřazeny k jakémukoli uživateli. Funkce časových profilů umožňuje spravovat hovory podle aktuálního času a dne v týdnu.
Praktické využití:
Během dne může být nouzové volání přesměrováno do řídicího střediska ostrahy provozních prostorů, v noci pak lze volání přesměrovat přímo na policii
nebo hasičskou stanici.
DTMF ovládání spínače
Integrovaný spínač interkomu 2N® Helios IP Uni může být během hovoru ovládán pomocí DTMF signalizace. 2N® Helios IP Uni je kompatibilní a podporuje
všechny typy DTMF signalizace – in-band, RTP a SIP info.
Praktické využití:
Pokud chce někdo během hovoru otevřít dveře, lze dveřní zámek odemknout pomocí DTMF signalizace zadáním kódu na klávesnici IP telefonu.
Použitím kódu, který je nakonfigurován v interkomu 2N® Helios IP Uni, tak mohou dveře otevřít pouze oprávněné osoby.

Technické parametry
Signalizační protokol
		
   Tlačítka
Provedení 		
Počet tlačítek		

Rozhraní
SIP 2.0 (RFC - 3261)
plně podsvícená
1 nebo 2

Audio

12V±15%/2A DC nebo PoE
PoE 802.3af (třída 0 - 12.95W)
10/100BASE-TX s funkcí Auto-MDIX
NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC
8V – 12V DC/500mA

Mechanické vlastnosti

Mikrofon 		
Reproduktor

1 integrovaný mikrofon
1W

Audio stream
Kodeky

Napájení 		
PoE
LAN
Pasivní přepínač
Aktivní výstup spínače

		

G.711, G.729

Provozní teplota
Skladovací teplota
Skladovací relativní vlhkost
Rozměry
Stupeň krytí

2N® Helios IP Family:

2N® Helios IP Verso

2N® Helios IP Vario

2N® Helios IP Force

-40°C – 55°C
-40°C – 70°C
10% - 95% (nekondenzující)
193x115x57 mm (max)
IP54

Skupina 2N® Helios IP je portfolio dveřních interkomů do všech
prostředí – ať už bezpečnostní, obchodní nebo nouzová komunikace
do různých oblastí. Od jednoduchých aplikací vyžadujících jasnou
a jednoduchou komunikaci na jediný IP telefon, až po komplexní
komunikační řešení integrované do bezpečnostních a signalizačních
systémů nebo IP ústředen.
Vysoká kvalita a certifikace zajišťují kompatibilitu 2N výrobků
s průmyslovými standardy IP síťových řešení jako např. Avaya, Cisco
a další.

2N® Helios IP Safety

2N® Helios IP Uni
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