
Miej pod stałą kontrolą 
wejście do budynku
Domofon, który kontroluje dostęp do budynku lub innego obiektu musi spełnić wiele oczekiwań. Nie 
tylko musi zapewnić kontrolę dostępu i umożliwić ludziom wewnątrz komunikowanie się z gośćmi, 
ale musi być również odporny na zmienne warunki atmosferyczne i akty wandalizmu. To musi być 
urządzenie w pełni funkcjonalne i łatwo sterowalne w każdych warunkach.

2N® Helios Force a to analogowy domofon który zapewnia maksymalną możliwą odporność wśród 
dostępnych na rynku. Posiada klasę odporności zgodnie z normą IP65, dzięki czemu jest odporny nie 
tylko na złe warunki atmosferyczne, wodę i kurz, ale również na uszkodzenia mechaniczne, w tym także 
na akty wandalizmu. Zapewni on Państwu bezproblemową komunikację z gośćmi i pełną kontrolę 
nad wejściem do budynku, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Ponadto, można łatwo go 
zainstalować i zacząć używać natychmist po podłączeniu go do analogowej centrali (PBX), bramki GSM 
lub publicznej sieci telefonicznej (PSTN).
Jeśli szukasz domofonu do trudnych warunków, 2N® Helios Force jest idealnym wyborem. Za pomocą 
przycisku szybkiego wybierania użytkownik zawsze może zadzwonić do odpowiedniej osoby na linii 
stacjonarnej lub telefonie komórkowym. Odbiorca może z łatwością otworzyć drzwi wejściowe dla 
odwiedzających w trakcie rozmowy po prostu wpisując kod na klawiaturze telefonu.

Zastosowanie:
•	 Obiekty	przemysłowe
•	 Budynki	administracji	publicznej
•	 Więzienia
•	 Szkoły,	uczelnie
•	 Lotniska
•	 Parkingi

2N® Helios Force
Najodporniejszy interkom do central analogowych
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Dlaczego  2N® Helios Force:
• Obudowa	odporna	na	wandalizm
• Odporność	zgodnie	z	normą	IP65
• Analogowe	dwuprzewodowe	
			połączenie	z	PBX/GSM/PSTN
• Zdalne	zarządzanie	przez	telefon	
• Uniwersalny	styk	wyjściowy
• Bezpieczny przekaźnik 
• Dodatkowy	styk	wyjściowy

Jeżeli	jesteś	zainteresowany	tym	produktem	zadzwoń	+48585240160	lub	napisz:	biuro@cti.mikrotel.pl.	
Aby	sie	dowiedzieć	więcej	zajrzyj	na	www.cti.mikrotel.pl	



Podstawowe połączenia:

Linia telefoniczna
Minimalne wymagane     
napięcie linii  20V	(rozwarcie)	
Minimalny wymagany     
prąd zwarcia linii  15	mA	(zwarcie)
Pasmo akustyczne	 	 300	do	3500	Hz	(20	do	60	mA)

    Właściwości mechaniczne
Stopien ochrony  IP	65
Temperatura pracy 	 -25°C	to	+55°C
Rozmiary  	 217x109x83	mm	(WxSxG)
Waga   do	2500	g

    Audio
Wzmacniacz mocy  wbudowany	0,5W	mocy	wyjściowej

    Pozostałe parametry
Styk    napięcie	max.	48	V	AC,	DC
    napięcie	min.	9	V	AC,	DC
    prąd	max.	2	A	AC,	DC
Podświetlenie  zalecane	napięcie	12	V
   napięcie	max.	14	V
   pobór	prądu	max.	150	mA
Zabezpieczenie przepięciowe 1000	V	(8/20	μs)

Parametry techniczne

Dane w nawiasach określają wartości przy których parametry są określane
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Rodzina 2N® Helios Analog:
Rodzina analogowych domofonów i interko-
mów 2N® Helios jest doskonałą alternatywą 
dla klasycznych systemów domofonowych w budyn-
kach wyposażonych w centrale telefoniczne (PBX).
Wykorzystanie istniejącej centrali nie tylko 
obniża koszty rozwiązania, ale także oferuje  
wyższą jakość oraz znacznie większy zakres 
funkcji np.: przekierowanie dla nieobecnych 
(do innego biura lub na pocztę głosową) 
albo przełączanie rozmów (np.: przez sekretariat do 
konkretnej osoby). 2N® Helios Force 2N® Helios Safety 2N® Helios 2N® Helios Uni
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