
Zadbaj o wygodę 
klientów
Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wielu nieporozumień można było uniknąć, gdyby 
klient, który potrzebuje pomocy mógł natychmiast skontaktować się z obsługą? Poprzez proste 
naciśnięcie przycisku Klient może zadzwonić i poprosić o pomoc.

Dzięki 2N® Helios IP Audio Kit, można zapewnić klientom wygodę bezpośredniego kontaktu z 
personelem i pozwoli być o krok przed konkurencją!

Ten kompaktowy moduł oferuje szereg interfejsów, jak mikrofon, głośnik, przyciski i klawiatura, 
podłączenie uniwersalnych wejść i wyjść do sterowania np. oświetleniem lub szlabanem.

Zastosowanie:
• Parkingi
	 Komunikacja	głosowa	z	bramkami,	szlabanami	i	punktami	pobierania	opłat.

• Punkty informacyjne
	 Infokioski	z	możliwością	bezpośredniego	połączenia	z	rezerwacją	w	hotelu		
	 czy	firmą	taksówkową.

• Punkty wzywania pomocy
	 Wbudowany	interkom.

• Urządzenia i zabudowy przemysowe
	 Stanowiska	pracy	wyposażone	w	interkom	do	błyskawicznej	komunikacji	z	innymi
	 pracownikami	np.	konserwatorem	czy	majstrem.

• Bankomaty
	 Umożliwia	bezpośredni	kontakt	z	bankiem	gdy	karta	zostanie	zatrzymana	w	bankomacie

2N® Helios IP Audio Kit
Komunikacja głosowa dla dowolnego urządzenia

Dlaczego 2N® Helios IP Audio Kit?
•	Komunikacja	VoIP	-	SIP	2.0

•	Konfiguracja	przez	WWW	

•	Praca	w	sieci	LAN/WAN

•	Wzmacniacz	o	mocy	10W

•	Wejścia	i	wyjścia	do	sterowania	

•	Zasilanie	lokalne	i	PoE

•	3	wyjścia	na	sygnalizacyjne	LEDy

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



Protokoły
   SIP	2.0	(UDP),	ONVIF	

    Strumienie Audio
Protokoły	 	 	 RTP/RTSP
Kodeki	 	 	 G.711
Kontrola głośności	 	 regulowana,	z	automatyczną	adaptacją
Full duplex 	 	 Tak	(AEC)

    Zasilanie
Zewnętrzny zasilacz	 	 Typowo	12V	DC	(9	–	36V	DC),	max.	1.5A
PoE	 	 	 802.3af	(Class	0	–	Max.	12.95W)

    LAN
Ilość portów LAN 	 2	(LAN1	i	LAN2)
PoE	 	 	 802.3af	tylko	LAN1
Parametry 	 	 10/100BASE-TX	z	Auto-MDIX,	RJ-45
Zalecane okablowanie 	 Kat-5e	lub	wyższa	

    Audio
Wejście mikrofonowe	 	 Normalny	mikrofon	elektretowy
Wzmacniacz mocy	 	 Wzmacniacz	klasy	D,	MONO,	THD	<	1%
Moc wyjściowa	 	 Max.	10W/4Ω	
	 	 	 Max.	5W	/8Ω
	 	 	 Max.	2,5W/16Ω
Wyjście liniowe	 	 600Ω

    Klawiatura/przyciski
Liczba przycisków	 	 Do	16	niezależnych	przycisków	w	matrycy	4x4
Wyjście matrycy	 	 4	(zaciski	ROW1-4)
	 	 	 U

out
<0,1V	(L),	U

out
>3,2V	(H),	max.	8mA

Wejście matrycy	 	 4	(zaciski	COL1-4)
	 	 	 U

in
<	1,15	(L),	U

in
>	2,15V,	max.	U

in
	=	5V

    Wyjście LED 
Ilość wyjść 	 	 3	(Zaciski	LED1+-,	LED2+-	i	LED3+-)
Prąd wyjściowy	 	 Typ.	20mA	
Napięcie wyjściowe	 	 Max.	12V	(patrz	uwaga	1)

    Wyjścia cyfrowe
Ilość wyjść   2	(zaciski	OUT1+-	i	OUT2+-)
Typ wyjścia   Zasilane	z	zabezpieczeniem	przeciwzwarciowym	
Napięcie wyjściowe  12V	(patrz	uwaga	1)
Prąd wyjściowy  Max.	650mA

    Wejścia logiczne
Ilość wejść   2	(zaciski	IN1+-	i	IN2+-)
Input type   Galwaniczna	izolacja	wejścia	(opto-izolacja)
Parametry   U

in
	<	1,1V	(L),	U

in
	>	3V	(H),	max.	U

in
	=	32V

    Wyjścia przekaźnikowe
Ilość wyjść   1	(zaciski	NC,	NO,	COM)
Prąd graniczny (DC)  Max.	30VDC/1A
Napięcie graniczne (AC)  Max.	125VAC/0,3A

    Własności mechaniczne
Temperatura pracy	 	 -40°C	-	+55°C
Wilgotność otoczenia 	 10%	-	95%	(bez	kondensacji)
Temperatura przechowywania	 -40°C	-	+70°C
Wymiary 	 	 142x98x34	mm	(Nr	kat.	9154100C)
	 	 	 138x90x26	mm	(Nr	kat.	9154101)
Waga	 	 	 Nr	kat.	9154100	max.	280g,	 	
	 	 	 Nr	kat.	9154101	max.	150g
Stopień ochrony	 	 IP20	(nr	kat.	9154100C),
	 	 	 IP00	(nr	kat.	9154101)
Montaż   naścienny	lub	na	szynie	DIN

Parametry techniczne:

Opis złącz:

Przystosowany do montażu naściennego 
i na szynie DIN

Dostępne akcesoria:

Podświetlany 
przycisk Mikrofon Głośnik

Uwaga: Jeżeli napięcie zasilania jest niższe niż 12V to wartości te są  
ograniczone wartością napięcia zasilającego.

Przekaźnik
1 wyjście przekaźnikowe NO 

lub NC

Zasilanie
Zaciski zasilania, 9-36V DC

Interfejs sieci LAN
2x RJ45 10/100Base-TX, zintegrowany 2 portowy  
przełącznik LAN, zasilanie PoE 802.3af

Przycisk RESET
Wielofunkcyjny przycisk do resetowania 
urządzenia, przełączania DHCP  
i przywracania ustawień fabrycznych

Złącze modułu Audio
Złącze zewnętrznego modułu do 
podłączenia panela z przyciskami 
i diodami sygnalizacyjnymi LED

Złącza Audio
1 wyjście wzmacniacza 10W do 
   podłączenia głośników,
1 wejście do podłączenia mikrofonu,
1 wyjście liniowe do podłączenia 
   zewnętrznego wzmacniacza,
1 wejście linowe dla zewnętrznego  
   źródła dźwięku

Wejścia cyfrowe
2 galwanicznie izolowane  
wejścia cyfrowe

Wyjścia cyfrowe
2 zasilane wyjścia cyfrowe,

12V/650mA

Złącze klawatury
Złącze do podłączenia 16 niezależnych  

przycisków lub klawiatury 4x4

Sygnalizacja LED
3  wyjścia do podłącznie LED 

syganlizacyjnych

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,	


