2N® Helios IP Force
2N IP interkomy

2N® Helios IP Force
2N® Helios IP Force je mimořádně odolný IP interkom,
který obstojí i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Umožní nejen komunikaci s příchozími, ale i monitoring
a zabezpečení vstupu. Využijte jeho nadstandardní
funkce a dosáhněte maximální bezpečnost ve vašem
objektu.

Logistika a doprava
Kanceláře
Průmyslové zóny

Školy a kampusy
Veřejné budovy státní správy
Letiště a parkoviště

Nejodolnější IP interkom

Zkombinujte antivandal provedení s elegantním
designem. Vysokou odolnost navíc garantuje nejvyšší
krytí na trhu dle normy IP69K a certifikát IK10.

Širokoúhlá HD kamera

Monitorujte dění kolem interkomu díky integrované
HD kameře. Snímá obraz šířky 135° a navíc disponuje i
nočním režimem.

Robustní přístupový systém

Zajistěte vyšší míru bezpečnosti všech lidí v objektu.
Kontrolujte přístup pomocí čtečky, klávesnice či
integrované kamery.

VLASTNOSTI

2N® Helios IP Force
Volání na mobil a tablet
2N® Helios IP Force vám rovněž umožní volání na mobilní telefon
nebo tablet, a to po místní síti přes wi-fi či mobilní data.

Podpora SIP bez nutnosti serveru
Díky podpoře SIP protokolu interkom snadno propojíte s IP
telefony a ústřednami jiných výrobců, a to bez nutnosti připojení
k serveru.

Integrace do CCTV & VMS
2N® Helios IP Force snadno zaintegrujete do vašeho stávajícího
kamerového nebo dohledového systému.

Bezpečnostní relé
Toto jednoduché přídavné zařízení zamezí manipulování se
zámkem, čímž zabrání neoprávněnému vniknutí.

Ochranný spínač
2N IP interkom lze osadit ochranným spínačem, které detekuje
neoprávněné vniknutí do zařízení.

Fotografie do e-mailu
2N® Helios IP Force umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí
osoby zachycené integrovanou kamerou v době volání.

Časové profily
Díky této funkci definujete, v jakém časovém období má být
telefonní číslo, RFID karta nebo přístupový kód platný.

SCHÉMA

Propojení se zabezpečovacím systémem
Interkom snadno propojíte se stávajícím zabezpečovacím
systémem a zvýšíte tak bezpečnost objektu.
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TECHNICKÉ PARAMETRY

IP PBX

Signalizační protokol

IP TELEFON

CCTV

Čtečka RFID karet



SIP 2.0 (RFC - 3261)

NOTEBOOK



Podporované frekvence 13.56MHz a 125kHz
Podpora NFC

Tlačítka

Provedení tlačítek

průhledná tlačítka s bílým podsvícením a
snadno vyměnitelnou jmenovkou

Rozhraní

Počet tlačítek

1, 2 nebo 4

Napájení

12V±15%/2A DC nebo PoE

Numerická klávesnice

volitelná

PoE

PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)

LAN

10/100BASE-TX s Auto-MDIX

Pasivní spínač

NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC

Aktivní výstup spínače

9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9 V;
adaptér: napětí zdroje minus 1 V), max
700 mA

Audio



Mikrofon

2 integrované mikrofony

Reproduktor

10W

Akustický tlak pro 1kHz
ve vzdálenosti 1m

94dB (10W reproduktor)



Mechanické vlastnosti
Audio stream



Kodeky

G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Kamera (volitelně)



Rozlišení HD kamera

1280 x 960

Rozlišení SD kamera

640 x 480

Pozorovací úhel

135° (H), 109° (V)

Noční vidění

ano (volitelně)

Video stream
Kodeky

SOFTWARE

Ano, nutné HCE a aplikace 2N® Mobile
Key



2N®
2N®
2N®
2N®
2N®



Hmotnost

max. 2000 g

Provozní teplota

-40°C – 55°C

Skladovací teplota

-40°C – 70°C

Provozní relativní
vlhkost

10% - 95% (nekondenzující)

Rozměry

217x109x83 mm

Úroveň krytí

IP69K


H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4

Access Commander – software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek
Helios IP Eye – aplikace, která obohatí váš stolní telefon o video z kamery interkomu
Network Scanner – aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti
Helios IP Mobile – aplikace, která zobrazí obraz z kamery interkomu na displeji vašeho mobilního zařízení
Mobile Key – aplikace, která promění váš mobilní telefon v přístupovou kartu
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