
Ulepsz swoją łączność z wejściem
2N® Helios IP to kompleksowe rozwiązanie do komunikacji z drzwiami wejściowymi. 
Dzięki wysokiej modułowości i bogatej funkcjonalności 2N® Helios IP to idealny wybór dla 
wszystkich rodzajów budynków.

Cechy:
•	 	Głos,	obraz,	zamek	kodowy	i	czytnik	w	jednej	obudowie
•	 	Czyste	środowisko	IP	–	LAN,	SIP,	VoIP
•	 Zasilanie	PoE	(Power	over	Ethernet)	lub	12V	DC
•	 Opcjonalny	wyświetlacz	TFT	z	intuicyjnym	sposobem	obsługi
•	 Wysoka	jakość	głosu	(kodeki	G.711,	G.722	i	G.729)	oraz	wideo	(kodeki	H.264,	H.263+	i	MJPEG)
•	 Zdalny	nadzór	i	administracja	dla	Twojej	wygody	i	mobilności
•	 Prosta	instalacja	oraz	integracja	z	urządzeniami	innych	firm
•	 	Wysoka	odporność	klimatyczna	-	obudowa	ze	stali	nierdzewnej
•	 	Szeroka	gama	modeli	i	akcesoriów,	aby	spełnić	wszystkie	wymagania	użytkowników

Korzyści:
•	 	Najwygodniejsza	droga	do	zdalnego	zobaczenia	i	wpuszczenia	gościa
•	 Reprezentacyjny	wygląd
•	 Łatwa	konfiguracja	i	administracja

Grupy	odbiorców
•	 	Szpitale,	kliniki	i	laboratoria
•	 	Biura	(od	małych	do	dużych)
•	 Rezydencje,	zamknięte	osiedla,	bloki	mieszkalne
•	 	Parkingi,	garaże
•	 	Budynki	rządowe	i	publiczne
•	 Szkoły,	uniwersytety,	kampusy
•	 	Więzienia
•	 Oraz	wszędzie	tam	gdzie	wymagane	jest	bezpieczeństwo	przy	wejściu

2N® Helios IP Vario
Zmienność	dla	wszystkich	
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Cechy
Strumień wideo w czasie rzeczywistym
Jest	to	podgląd	kamery	interkomu	przez	24/7.	To	ciągła	tran-
smisja	głosu	i	wideo	za	pośrednictwem	sieci	LAN,	która	może	
być	 odbierana	 przez	 4	 różne	 urządzenia	 wspierające	 RTSP	
jednocześnie	i	niezależnie	od	połączenia	VoIP.
Zastosowanie w praktyce:
Funkcja	 ta	 zwiększa	 bezpieczeństwo	 budynku.	 Wystarczy	
nagrywać	obraz	wideo	z	kamery	2N®	Helios	IP	aby	mieć	re-
jestrację	osób	wchodzących.	Może	służyć	również	jako	zam-
iennik	dla	telefonu	wideo

Profile czasowe
Profil	czasowy	określa,	kiedy	numer	telefonu	lub	kod	dostępu	
jest	aktywny,	a	kiedy	nie.	Każdy	profil	może	być	przypisany	do	
danego	zamka	lub	kontaktu	w	książce	telefonicznej.	Maksy-
malnie	można	utworzyć	20	profili.
Zastosowanie w praktyce:
Jeśli	 chcesz	 ograniczyć	 dostęp	 danej	 osobie	 w	 określonym	
czasie,	np.	sprzątanie	ma	kod	dostępu,	który	może	otworzyć	
drzwi	tylko	miedzy	17:00	a	21:00,	od	poniedziałku	do	piątku.

Sterowanie zamkiem poprzez HTTP
Przełącznik	 wewnątrz	 2N®	 Helios	 IP	 może	 być	 sterowany	 z	
innego	urządzenia	za	pomocą	komendy	http	w	pełni	niezależ-
nie	od	połączeń	przychodzących/wychodzących.
Zastosowanie w praktyce:
Jeśli	2N®	Helios	IP	jest	zintegrowany	system	automatyki	do-
mowej,	to	funkcja	ta	umożliwia	otwarcie	zamka	drzwi	z	cen-
tralnego	 panelu	 niezależnie	 od	 połączeń	 przychodzących/
wychodzących.

Komunikaty słowne
Funkcja	ta	umożliwia	ustawienie	dowolnych	komunikatów	gło-
sowych	 zdefiniowanych	 przez	 użytkownika,	 zamiast	 domyśl-
nych	dźwięków	dla	2N®	Helios	IP.	Ta	funkcja	umożliwia	perso-
nalizacje	urządzenia	i	czyni	go	bardziej	przyjaznym	dla	gości.
Zastosowanie w praktyce:
Odwiedzający	mogą	usłyszeć	zamiast	sygnału	zajętości	zda-
nie	„Numer	zajęty.	Proszę	wybrać	ponownie	później...“. …i wiele innych przydatnych funkcji.

Serwer TFTP	
Funkcja	 ta	 umożliwia	 automatyczna	 aktualizacje	 oprogra-
mowania	 i	 konfiguracji	 z	 serwera	 TFTP	 i	 zapewnia	 znaczne	
oszczędności	czasu	działu	IT,	gdy	wiele	domofonów	musi	być	
zarządzanych	jednocześnie.
Zastosowanie w praktyce:
Wszystkie	2N®	Helios	IP	mogą	pobrać	nowe	oprogramowanie	
i	konfiguracje	z	 jednego	miejsca	w	przypadku	 rozległych	 in-
stalacji	-	nie	ma	potrzeby	aktualizacji	wszystkich	domofonów,	
jeden	po	drugim.

Czytnik kart zbliżeniowych
Do	wszystkich	wersji	2N®	Helios	IP	Vario	można	zainstalować		
inteligentny	czytnik	kart	zbliżeniowych	 (RFID).	Moduł	 ten	za-
wiera	dwa	dodatkowe	styki	oraz	wejścia/wyjścia.	Administra-
cja	czytnika	jest	prosta	i	odbywa	się	poprzez	interfejs	WWW	
domofonu	2N®	Helios	IP	Vario.
Zastosowanie w praktyce:
Użytkownicy	2N®	Helios	IP	Vario	mogą	otwierać	drzwi	za	po-
mocą	 kart	 RFID.	 Dostęp	 może	 być	 ograniczany	 do	 konkret-
nych	godzin	i	dni	poprzez	harmonogramy	czasowe.

Zewnętrzny przekaźnik sterowany poprzez IP
2N®	Helios	 IP	Vario	może	sterować	 innymi	urządzeniami	za	
pomocą	komend	przesyłanych	poprzez	sieć	IP.	Odbywa	się	to	
identycznie	jak	w	przypadku	wbudowanego	przełącznika,	wy-
starczy	podać	adres	IP	i	komendę	sterującą.	
Zastosowanie w praktyce:
Pozwala	 to	podnieść	bezpieczeństwo	gdyż	 interkom	nie	ma	
fizycznego	 kontaktu	 z	 przekaźnikiem	 otwierającym	 zamek.	
Wysyłana	jest	tylko	poprzez	sieć	LAN	komenda	jego	otwarcia.

Rodzina 2N® Helios IP znajdzie zastosowanie w każdej sytua-
cji, czy to w biznesie, systemach bezpieczeństwa, awaryjnych 
oraz wielu innych specjalnych obszarach.
Od najprostszych aplikacji wymagających podłączenia pojedyn-
czego telefonu IP do najbardziej złożonych układów komunika-
cyjnych integrujących między sobą systemy bezpieczeństwa, 
sygnalizacji i centrale IP PBX. Interkomy posiadają certyfikaty 
kompatybilności z uznanymi standardami przemysłowymi dla 
rozwiązań sieci IP takich jak Avaya, Cisco i wiele innych.

Parametry techniczne
Protokoły sygnalizacji

    SIP	2.0	(RFC	-	3261)

			Przyciski
Szybkiego wyboru   stal	nierdzewna
Liczba przycisków  1,	3,	6	i	rozbudowa	modułami	do	54
Klawiatura numeryczna opcjonalna

    Strumień audio 
Kodeki	   G.711,	G.729,	G.722
      
    Kamera
Rozdzielczość  640	(Poziomo)	x	480	(Pionowo)
Kąt widzenia  55°	(Poziomo),	39°	(Pionowo)

    Strumień wideo
Kodeki    H.263+,	H.263,	H.264,	MJPEG

    Interfejsy
Zasilanie   12V±15%/2A	DC	lub	PoE
PoE	 	 	 PoE	802.3af	(Class	0	-	12.95W)
LAN	 	 	 Złącze	śrubowe
	 	 	 10/100	BASE-T	z	Auto-MDIX
Wyjście przekaźnika	 styki	NC/NO,	maks.	30V/1A	AC/DC
Wyjście aktywne	 	 10V	–	14V	DC	/	700mA

    Czytnik kart zbliżeniowych RFID
Obsługiwane karty	  EM-40XX	(125Khz)
	 	 	 HID	Proximity	(125kHz,	26/37bit)
	 	 	
    Mechaniczne
Temperatury pracy 	 -20°C	–	+55°C
Temperatury maksymalne	 -40°C	–	+70°C
Wilgotność otoczenia	 10%	-	95%	(bez	kondensacji)
Wymiary 	 	 210x100x29	mm
Poziom odporności	 	 IP	53,	IK07
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