
Stylowy panel doty-
kowy dla domofonu 
Wraz z całym portfolio  interkomów 2N® Helios IP, elegancki dotykowy panel 
wewnętrzny 2N® Indoor Touch tworzy zintegrowany profesjonalny system domofonowy.  
2N® Indoor Touch posiada bardzo intuicyjne sterowanie – jednym spojrzeniem na wyświetlacz 
można sprawdzić kto stoi przed drzwiami. Łatwo mozna sprawdzić na wyświetlaczu nieodebrane 
połączenia, a kiedy chcemy odpocząć wystarczy ustawić status „Nie przeszkadzać“. Przy pomocy 
przycisków na ekranie dotykowym można nie tylko rozpocząć rozmowę z gościem lub sąsiadem,   
ale także odblokować zamek w drzwiach albo zapalic światło w korytarzu albo przed wejściem.

2N® Indoor Touch to wielofunkcyjny komunikator, oparty o system operacyjny Android, pozwala na 
łączność głosową i wideo z interkomami 2N® Helios IP przy uzyciu protokołu SIP 2.0. Przeznaczony 
jest do stosowania we wnetrzach, jest bardzo łatwy do zainstalowanie na ścianie. Oferuje proste 
i intuicyjne sterowanie przy pomocy 7“ dotykowego ekranu wysokiej rozdzielczości i trybem 
oszczędzania energii. Wbudowany mikrofon i głośnik zapewnia skuteczną komunikację z gośćmi, 
a wielokolorowy ledowy wskaźnik stanu jest standardem.

Dlaczego 2N® Indoor Touch?
• 7“ dotykowy ekran z trybem oszczędzania energii
• Wielokolorowy ledowy wskaźnik stanu
• Wyświetlanie obrazu HD z interkomów 
• Dwustronna komunikacja z innymi jednostkami w sieci
• Wyświetlanie nieodebranych połączeń
• Funkcja “Nie przeszadzać” (“DND”)
• Zasilanie z PoE lub zewnętrznego zasilacza
• Proste sterowanie i łatwa konfiguracja

2N® Indoor Touch
Luksusowe rozwiązania domofonowe

Zastosowanie:
• Wille 
• Apartamenty
• Systemy automatyki domowej
• Nowoczesne wnętrzna

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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Parametry Techniczne
Protokół sygnalizacyjny

	 	 	 SIP

    Zasilanie
Typ	 	 	 Zewnętrzny zasilacz 12V DC 2A   
   lub PoE 802.3af
Pobór	mocy		 	 10 W

    Interfejs użytkownika
Sterowanie	 	 	 Pojemnościowy	ekran dotykowy 16:9
Rozmiar	wyświetlacza	 	 7“
Rozdzielczość	 	 1024x600px 24bpp (16.7 million colours)
Podświetlania	 	 LED z trybem oszczędzania energii
Wskaźnik	stanu	 	 1x RGB LED     
   (nieodebrane połączenia, tryb oszczędny itp.)

    Audio
Mikrofon	 	 	 Wbudowany
Głośnik	 	 	 1x2W wbudowany

    Wideo
Protokół	 	 	 RTSP, MJPEG/HTTP
Zarządzanie	interkomami	 Tak
Zarządzanie	kamerami	IP	 Tak

    System operacyjny
	 	 	 Android 4.2

    Interfejs
LAN	 	 	 Ethernet 10/100BaseT, RJ–45,  
   rekomendowane okablowanie Cat5e lub wyższe
Karta	pamięci	 	 karta	SD (do 16 GB)
GPIOs

    Parametry mechaniczne
	 	 	 Montaż naścienny
Wymiary	(S	x	W	x	G)	 	 235x165x40 mm
Waga	 	 	 850g
Temperatury	pracy	 	 0°C – 60°C
Wilgotność	otoczenia	 	 10%-90% (bez kondensacji)	
Temperatura	rzechowywania	 -20°C do 70°C

2N® Helios IP Force 2N® Helios IP Vario

Rodzina 2N® Helios IP:
Rodzina interkomów 2N® Helios IP obejmuje szeroką gamę wersji do każdego 
typu zastosowań - w systemach bezpieczeństwa, alarmowych, itp.  Od naj-
prostszych aplikacji z telefonem IP, do najbardziej złożonych systemów teleko-
munikacyjnych IP PBX zintegrowanych z systemami bezpieczeństwa i monito-
ringu wizyjnego. Interkomy 2N posiadają najwyższą jakość i liczne certyfikaty, 
potwierdzające zgodność z nawet najbardziej wymagającymi standardami 
przemysłowymi dla sieci IP takimi jak Avaya, Cisco i wiele innych.

 

2N® Helios IP Verso
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