
Korzystaj z wygody  
nowoczesnych interkomów
Szukasz nowoczesnego rozwiązania do komunikacji z wejściem, ale nie chcesz, aby dodatkowo 
rozwijać infrastrukturę firmy lub inwestować w drogie rozwiązania? Nasz interkom 2N® Helios Uni  
jest rozwiązaniem dla Ciebie. Można go łatwo podłączyć do istniejącego systemu telefonicznego 
i stworzyć doskonale funkcjonujący system łaczności z wejściem w oparciu o posiadaną centralę 
telefoniczną.

2N® Helios Uni to interkom będący rozwiązaniem typu plug&play działającym na zasadzie 
analogowego telefonu. Wystarczy podłączyć go do centrali telefonicznej, aby zintegrować z 
istniejącym w firmie systemem łączności i natychmiast zacząć korzystać z niego.

Co więcej, można nawet ustawić wszystkie potrzebne funkcje interkomu za pomocą telefonu, 
proste menu głosowe ułatwia tę operację. Po przypisaniu numeru telefonu do przycisku, klient 
będzie w stanie skontaktować się z wybranym działem naciskając ten przycisk i pracownicy mogą 
mu otworzyć drzwi, po prostu wpisując kod na klawiaturze telefonu.

Dlaczego 2N® Helios Uni:
• Prosta instalacja
• Zdalne zarządzanie przez telefon
• Zasilany z linii analogowej
• Zintegrowany wzmacniacz dla hałaśliwego otoczenia
• Uniwersalny styk wyjściowy 
• Styk antysabotażowy

Zastosowanie:
• Szkolnictwo
• Biurowce
• Kompleksy mieszkalne
• Szpitale

2N® Helios Uni
Interkom dla środowiska analogowego

BARDZOopłacalny

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



Parametry telefoniczne
Wybieranie impulsowe 40 / 60 ms (20 do 60 mA) 
Wybieranie tonowe  -6 i -8 dB ± 2 dB (20 do 60 mA)

    Parametery elektryczne
Minimalne napięcie linii 20V (otwarta pętla) 
Minimalny prąd linii  15 mA (zamknięta pętla)
Pasmo przenoszenia 300 do 3500 Hz (20 do 60 mA)

    Przyciski
Typ przycisków  Przezroczyste z białym podświetleniem  
   oraz łatwo wymienialnymi etykietkami 
   opisowymi
Liczba przycisków  1 lub 2
       
       
       

    Audio
Mikrofon   1 wbudowany mikrofon
Wzmacniacz  opcjonalny – dodatkowy 0.5 W 

    Cechy mechaniczne
Obudowa   Plastik ABS, stal nierdzewna
Temperatury pracy  -25°C do +55°C
Wilgotność otoczenia 10% - 95% (bez kondensacji)
Temperatury magazynowania -40°C do +70°C
Wymiary   193 x 115 x 39 mm
   197 x 119 x 47 mm (puszka podtynkowa)
   193 x 115 x 57 mm (adapter natynkowy)
Waga   Urządzenie  500 g
   Puszka instalacyjna  135 g
   Całkowita (z opakowaniem) 800 g
Poziom ochrony  IP54

Parametery techniczne
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Połączenia ze stykiem antysabotażowym:

Producent: 2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Modřanská 621, 143 01 Prague 4, Czech Republic, 
Tel.: +420 261 301 500, E-mail: sales@2n.cz, www.2n.cz. 

Dystrybutor: CTI MIKROTEL sp. z o.o.
Aleja Grunwaldzka 205/209 80-266 Gdańsk
Tel.: +48585240160, E-mail: biuro@cti.mikrotel.pl, 


