
Domofon telefoniczny

Zalety:

®Dla kogo przeznaczony jest 2N  Helios?

®2N  Helios to rozwiązanie domofonowe, które oferuje szeroki zakres funkcji 
zintegrowanych w jednym unikalnym urządzeniu. Dzięki konstrukcji w pełni modułowej, 
użytkownicy mają możliwość realizacji połączeń głosowych jak i transmisji wideo. 
Domofon można wyposażyć dodatkowo w kamerę, czytnik kart RFID, systemu kontroli 
dostępu i wszystko to zabezpieczyć wandaloodporną obudową

Cechy:
•
•
•
• 
•
•

  Podłączenie za pomocą analogowej linii telefonicznej
  Głos, wideo, zamek kodowy, czytnik kart RFID w jednym
  Zdalny nadzór i programowanie
 Komunikaty głosowe i sygnalizacja akustyczna
  Łatwa instalacja
  Odporność na czynniki atmosferyczne - obudowa ze stali mającej certyfikaty morskie

•
•
•
•
•

  Dostępny z dowolnego miejsca na świecie
  Przyjazny w użytkowaniu
  Unikalne wzornictwo
  Modularna konstrukcja
  Opcjonalna osłona wandaloodporna

•
•
•
•
•
•
•

•

  Domy, apartamenty, zamknięte osiedla
  Małe i duże biura, firmy z wieloma oddziałami
  Fabryki, centra przemysłowe i dystrybucyjne
  Szpitale, kliniki i laboratoria
  Placówki badawczo rozwojowe
  Biurowce i apartamentowce
  Budynki rządowe i użyteczności publicznej

        takie jak uniwersytety, szkoły, więzienia, jednostki wojskowe ...
  I wszędzie tam gdzie ważne jest aby wejście było bezpieczne

®2N  Helios 

Jeśli jesteś zainteresowany naszym produktem zadzwoń +48 58 5240160 lub napisz do nas:
biuro@cti.mikrotel.pl. Aby się dowiedzieć więcej zajrzyj na www.cti.mikrotel.pl



Połączenia

Główne funkcje

®2N  Helios

Biuro

PBX

Telefon komórkowy

GSM

Zewnętrzna lokalizacja

PSTN

Menu głosowe
Dla ułatwienia programowania zostało zaimplementowane menu głosowe, pozwala ono nawigować pomiędzy poszczególnymi 
parametrami. Pozwala na odsłuchanie bieżących ustawień oraz zakresu dopuszczalnych wartości dla parametru który chcemy 
zaprogramować.

Komunikaty głosowe
®Podczas zestawiania połączenia 2N  Helios informuje „Proszę czekać trwa zestawianie połączenia...”. Jeśli nie uda się zestawić 

®połączenia (wszystkie zaprogramowane numery są niedostępne) 2N  Helios zakomunikuje „Żądany abonent jest niedostępny...”

Telefon
®Za pomocą klawiatury 2N  Helios, można wybrać dowolny numer telefonu. Możliwe jest wybieranie tonowe jak i impulsowe.   Aby 

zwiększyć bezpieczeństwo, zaleca się włączenia ograniczenie dla połączenia do sieci PSTN w centrali PBX dla portu domofonu.

Zamek kodowy
®W 2N  Helios, zamek elektryczny może być aktywowany przez telefon lub bezpośrednio z drzwi za pomocą klawiatury. Możliwe 

jest zdefiniowanie do 10 haseł o długości od 1 do 16 cyfr. Ponadto, czas aktywacji zamka można ustawić od 1 do 9 sekund.

Sygnalizacja otwarcia drzwi
®Użytkownik może łatwo wybrać, w jaki sposób 2N Helios  sygnalizuje, gdy kod aktywujący otwarcie drzwi został wprowadzony. 

Nowy parametr oferuje tryb cichy, ciągły sygnał dźwiękowy lub zdefiniowaną przez użytkownika zapowiedź np. "drzwi są otwarte, 
proszę wejść". Ustawienie jest dostępne również dla dodatkowego styku.

Dodatkowy styk
Jest to doskonały sposób do wysterowania drugiego urządzenia (jeden styk jest wbudowany w każdy moduł podstawowy). Styk 
może pracować jak "normalnie zamknięty" albo "normalnie otwarty". Ten styk umożliwia włączanie na czas nieokreślony lub na 
czas trwania połączenia. Dodatkowy styk może być używany np. do włączania światła w korytarzu.

Wideo
Podłączenie kamery wideo umożliwia monitorowanie osób wchodzących do budynku. Obraz wideo można oglądać na 
komputerze, monitorze LCD i telewizorze. To zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo fizyczne z praktycznie dowolnego 
miejsca na świecie nonstop 24/7. W nocy, jakość obrazu zapewniona jest przez przejście kamery na tryb czarno-biały lub 
oświetlenie podczerwienią.

…i wiele innych przydatnych funkcji

Producent: 2N TELEKOMUNIKACE a.s. 
Czech Republic,  sales@2n.cz, www.2n.cz 

Dystrybucja: CTI Mikrotel sp. z o.o. 80-266 Gdańsk, 
                     ul..Grunwaldzka 205/206. Tel: 585240160


