
Skupina 2N® Helios IP
Portfolio dveřních interkomů

Máte-li zájem o naše produkty, volejte na číslo +420 261 301 400, nebo napište e-mail na obchod@2n.cz.
Pro více informací navštivte www.2n.cz, nebo www.ip-intercoms.com. 

2N® Helios IP Vario 
Představuje ideální řešení pro kancelářské budovy, 
velké rezidenční komplexy, školy, kampusy, 
letiště a jakákoli jiná místa, která vyžadují 
modulární, flexibilní provedení s chytrými funkcemi 
a s moderním reprezentativním vzhledem.

2N® Helios IP Force 
Díky kombinaci nejvyšší odolnosti, různým variantám 
provedení a designu je ideální volbou pro vládní 
budovy, těžký průmysl a výrobní zařízení nebo letiště 
a železniční/autobusová nádraží. Je předurčen pro 
provoz v náročných prostředích vyžadujících ochranu 
proti vandalům a povětrnostním vlivům.

2N® Helios IP Safety
Je určen pro využití například na dálnicích, v těžkém 
průmyslu, ve veřejné dopravě nebo v kampusech, 
kde je nutno zajistit nouzovou hlasovou komunikaci.  
Výrazná oranžová barva zařízení zaručuje jeho 
maximální viditelnost.

2N® Helios IP Uni
Díky svým sofistikovaným vlastnostem, stylovému 
provedení a snadné instalaci je efektivním a zároveň 
cenově dostupným řešením dveřní komunikace v 
běžném venkovním i vnitřním prostředí. Je skvělou 
volbou například pro školy, nákupní centra, malé 
kanceláře či nemocnice.

Dveřní a bezpečnostní interkomy skupiny 2N® Helios IP 
jsou špičkou ve svém oboru, a to jak s ohledem na použité 
technologie, tak i designové zpracování. Naše dveřní  
a bezpečnostní interkomy zajistí pohodlí pro Vás i Vaše 
návštěvy a díky integrované kameře navíc posílíte bezpečnost  
u vstupních dveří, tedy v tom nejcitlivějším místě celého 
objektu.



Přehled vlastností skupiny produktů 2N® Helios IP family:

Streaming videa v reálném čase
24/7 audio video streaming z integrovaného RTSP serveru může být přijímán jakýmkoliv zařízením nebo programem  
s podporou RTSP. Streaming je nezávislý na hovoru a může být přijímán až na čtyřech různých destinacích současně. 
Alternativně může být obraz přenášen i pomocí http streamování.
Praktické použití:
Tato funkce zvýší bezpečnost budovy. Jednoduše nahrávejte video z 2N® Helios IP jako z bezpečnostní kamery a budete 
mít evidenci o návštěvách, nebo používejte streaming jako náhradu za videotelefon.
 

Uživatelské zvuky
Tato funkce umožňuje nastavení jakýchkoli zvuků definovaných uživatelem namísto standardních zvuků užívaných 
pro funkce zařízení 2N® Helios IP. Funkce dodává osobnější ráz například dveřním interkomům, a zpříjemňuje tak 
návštěvníkům komunikaci.
Praktické použití:
Návštěvník může místo obsazovacího tónu uslyšet například větu: „Zavolejte prosím později“.
  

Časové profily
Časový profil definuje, kdy je telefonní číslo nebo kód zámku platný či nikoli. K určitému zámku nebo kontaktu může být 
přiřazen jakýkoli profil. K dispozici je až 20 časových profilů, které mohou být přiřazeny jakémukoliv číslu či kódu.
Praktické použití:
V případech, kdy si přejete omezit přístup určité osoby v určitém čase – například úklidová služba tak může mít přístupový 
kód, který bude schopen otevřít dveře pouze v době od 17:00 do 21:00 od pondělí do pátku.
 

HTTP ovládání zámku
Relé v 2N® Helios IP může být aktivováno/deaktivováno z jiného zařízení pomocí http příkazů nezávisle na příchozích  
/odchozích hovorech.
Praktické použití:
Je-li zařízení 2N® Helios IP integrováno do domácího automatizovaného systému, umožňuje otevírání dveří  
z centralizovaného ovladače nezávisle na příchozích/odchozích hovorech.
  

TFTP server
2N® Helios IP se umí automaticky připojit k TFTP serveru a aktualizovat si svoji konfiguraci a firmware. Tím zjednodušuje 
nároky na obsluhu systému a šetří čas administrátorovi.
Practical use:
Všechny jednotky 2N® Helios IP si mohou automaticky stahovat konfigurace a firmware z centrálního TFTP serveru.  
To je velice výhodné především u rozsáhlých instalací, kdy není nutné konfigurovat jednotlivá zařízení.  

2N® Helios IP Manager
PC aplikace, která slouží ke konfiguraci a hromadnému nastavení všech 2N® Helios IP interkomů instalovaných v jednom 
objektu. Umožňuje rozdělování provozních prostorů na zóny, vytváření uživatelských skupin, konfiguraci přístupových 
práv, správu telefonních čísel a seznamů apod.
Praktické použití:
Aplikace ušetří čas při konfiguraci, zvláště v případě rozsáhlých instalací. Konfiguraci celého systému můžete řídit přehledně 
a z jednoho místa a stiskem jediného tlačítka synchronizujete změny.

Fotografie do e-mailu
2N® Helios IP Force umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí osoby zachycené integrovanou kamerou v době vyzvánění.
Praktické použití:
Informace o návštěvnících, kterým se nepodařilo Vás zastihnout, naleznete ve Vaší e-mailové schránce společně s údajem 
o přesném čase zmeškaného volání a několika snímky pořízenými kamerou.

Integrace s bezpečnostními a automatizovanými systémy
2N® Helios IP Force poskytuje standardizovaná komunikační rozhraní, díky kterým jej lze propojit s běžnými zabezpečovacími 
nebo docházkovými systémy. K dispozici jsou rozhraní Ethernet, Wiegand, RS-485, případně digitální vstupy a výstupy.
Praktické použití:
Integrovanou čtečku RFID karet lze propojit s Vaším bezpečnostním systémem podporujícím rozhraní Wiegand.  
Můžete tedy propojit existující systém s 2N Helios IP Force nebo Vario.



2N® Helios IP Vario:

2N® Helios IP Force:

2N® Helios IP Uni:

2N® Helios IP Safety:



2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 261 301 400, E-mail: obchod@2n.cz, www.2n.cz

IP telefon

IP telefon

IP telefon

GSM brána

2N® Helios IP Vario

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Internet

Mobilní telefon IP telefon Vzdálená lokace

2N
®  Voice

Blu
e Li

te

Vo
IP 

GSM

GSM

LAN

Video IP telefon

LAN

PC

2N® Helios IP Force 2N® Helios IP Force2N® Helios IP Force

Vězení

2N® Helios IP Vario
Základní jednotka s 1, 3 nebo 6 tlačítky, rozšiřitelná až na 
54 tlačítek. K dispozici je verze s klávesnicí, kamerovou 
čtečkou karet a displejem. Jednotka obsahuje až 4 
integrovaná relé, RS -458, Wiegand nebo IO pro propojení 
se systémy třetích stran.
Součástí je příslušenství pro montáž ve vnějších 
prostorách nebo zapuštěnou montáž a ochrana IP53.

2N® Helios IP Force
Verze s 1, 2 nebo 4 plně podsvícenými tlačítky, verze 
s klávesnicí nebo čtečkou karet. Širokoúhlá kamera 
s režimem nočního vidění, reproduktor o výkonu 1 W 
nebo 10 W. Ochrana až do IP 69. Příslušenství pro 
montáž zapuštěnou montáž do různých materiálů.

2N® Helios IP Safety
Jedno plně podsvícené tlačítko z nerezové oceli v 
provedení odolném vůči vandalům. Ochrana až do IP 69. 
Reproduktor o výkonu 1 W nebo 10 W, dva mikrofony.  
Konfigurace pomocí webového rozhraní, integrované relé 
a výstup 12 V.

2N® Helios IP Uni
Jedno nebo dvě tlačítka, reproduktor o výkonu 1 W, 
ochrana IP 54. Příslušenství pro montáž na stěnu nebo 
zapuštěnou montáž. Integrované relé. Konfigurace 
pomocí webového rozhraní.
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