
Zapewnienie komunikacji
w sytuacji kryzysowej
W pewnym momencie musisz zapytać sam siebie jak wielu osobom można by pomóc gdyby umożliwić 
im kontakt w sytuacji kryzysowej z osobą, która może udzielić fachowego wsparcia. To jest dokładnie to 
zadanie, do którego został zaprojektowany analogowy interkom 2N® Helios Safety. Dzięki jaskrawemu 
pomarańczowemu kolorowi można go łatwo dostrzec nawet przy słabej widoczności.  Wysokiej jakości 
obudowa spełniająca wymagania IP65 zapewnia odporność na wodę, kurz i uszkodzenia mechaniczne. 

Interkom alarmowy   2N® Helios Safety to idealne rozwiązanie nie tylko do wzywania pomocy w przemyśle 
ciężkim czy zadymionej odlewni, ale także do punktów ewakuacyjnych w budynkach użyteczności 
publicznej  czy dworcach kolejowych. W razie wypadku pozwoli na dwukierunkową łączność, a jego 
jaskrawy pomarańczowy kolor i niebieskie podświetlenie przycisku sprawi, że każdy będzie mógł łatwo  
znaleźć punkt, z którego wezwie pomoc.

Dzięki swojej odpornej konstrukcji, 2N® Helios Safety może być stosowany w miejscach o ograniczonej 
widoczności lub tam gdzie potrzeba połączeń alarmowych. Wystarczy po prostu podłączyć go do centrali 
telefonicznej aby zintegrować z istniejącym system telekomunikacyjnym  i zacząć go od razu używać. 
Jego konfigurowanie i używanie jest ułatwione dzięki komunikatom głosowym.

Zastosowanie:
•	 Parkingi
•	 Dworce	kolejowe
•	 Lotniska
•	 Autostrady
•	 Strefy	przemysłowe

2N® Helios Safety
Widoczna	pomoc	w	sytuacji	kryzysowej
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Dlaczego	2N®	Helios	Safety:
•	Odporność	zgodnie	z	normą	IP65

•	Obudowa	odporna	na	wandalizm

•	Dobrze	widoczny	pomarańczowy	kolor

•	Podświetlany	przycisk	alarmowy

•	Analogowe	dwuprzewodowe	
			połączenie	z	PBX/GSM/PSTN
•	Zdalne	zarządzanie	przez	telefon

• Uniwersalny	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	
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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

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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