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• Jsme česká společnost, zaměstnávající 
150 zaměstnanců, která se zabývá 
výrobou a vývojem telekomunikačních 
zařízení od roku 1991.

• 40 % našich tržeb reinvestujeme do 
vlastního vývoje a výroby s cílem 
vytvářet nová a úspěšná řešení.

• Naše produkty jsou vyráběny a 
vyvíjeny v Evropě.
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2N TELEKOMUNIKACE



2N® Helios

Základní charakteristika: 

Dveřní komunikátory

• Řešení v jedné krabici

• Systém s klávesnicí pro přenos hlasu, obrazu 
a pro přístup

• Dveřní komunikátor přes analogovou 
linku

• Nerezová ocel námořního odstínu 

• Vynikající modularita 

• Vzdálený přístup 

• Podporuje systém řízení fyzického 
přístupu
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2N® Helios

2N® Helios lze připojit k 

analogové pevné 

telefonní síti, pobočkové 

ústředně, GSM bráně 

nebo LAN pomocí ATA. 

Umožňuje otevírat 

dveře na dálku pomocí 

stolního nebo mobilního 

telefonu.

Základní propojení: 



Malé, střední a velké firmy a soukromí 
uživatelé 

• Veřejný sektor 
• Kancelářské budovy 

• Nemocnice 

• Školy a univerzity

• Továrny a výrobní objekty 

• Sektor domácností 
• Rodinné domy(vily)

• Bytové domy 

• Velké obytné komplexy 

Cílové skupiny: 

2N® Helios 
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• Dálkové ovládání dveří

• Vysoká kvalita přenášeného hlasu

• Osobní přístupový kód

• Vysoce kvalitní design

• Snadné použití

• Vynikající možnosti modularity

Přínosy pro uživatele:

2N® Helios
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• Jednoduchá instalace 

• Řízení na dálku  

• Integrace do stávající infrastruktury 

• Hlasové menu pro programování na dálku

• Technická a marketingová podpora 

Výhody pro prodejce:

2N® Helios
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• Venkovní i vnitřní použití 

• Vestavěné nebo umístěné na povrchu

• Odolnost proti vandalům

• S nástavcem

Možnosti modularity:

2N® Helios
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APS Mini Plus

Čtečka karet
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• Systém řízení přístupu a kontroly prezence

• Obsluha až 500 držitelů karet 

• Volitelná klávesnice pro zadání PIN kódu

• Umožňuje poskytování zpráv o prezenci

Základní charakteristika:

APS Mini Plus
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• Bez nutnosti pamatovat si přístupový kód

• Snadná instalace a údržba 

• Vytváření prezenčních zpráv   

• Online monitoring pomocí PC

• Záznamy a zprávy o používání dveří  

Přínosy pro uživatele:

APS Mini Plus
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Náš obchodní úspěch: 

2N® Helios 
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Proč 2N?

Rychlost, kvalita a 

flexibilita

Řešení šitá na míru

Prokázané mezinárodní 

zkušenosti
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2N TELEKOMUNIKACE

Modřanská 621, 143 01 Praha 4

Česká republika
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Pořiďte si ho hned teď!


