
Případová studie
Jste bezpečnostní agentura, nebo firma zabývající se instalací zabezpečovacích a kamerových 
systémů? Hledáte možnosti jak rozšířit množství nabízených produktů a služeb a zvýšit tak své 
zisky?  Chcete nabídnout služby a produkty, které Vás odliší od konkurence?

Řešení:
Ke stávajícím produktům jako je zabezpečovací ústředna a CCTV systém nabídněte řešení zabezpe-
čené dveřní komunikace, ovládání dveří, vjezdů, závor a bran. Rozšiřte kamerový systém o možnost 
audio hlášení po IP síti. 
Skombinujte všechny systémy do jednotného řešení a získejte tak mnohem více zákazníků, nebo takto 
zvyšte svůj zisk na jednoho zákazníka nabídkou více služeb a produktů.

Příklad instalace:
Malá firma s instalovaným bezpečnostním systémem a kamerovým systémem je napojena na PCO . 
K těmto systémům je navíc připojen Helios IP  Vario pro ovládání vchodových dveří a helios IP Force 
pro ovládání vjezdové brány na firemní parkoviště. Instalaci doplňuje ještě 2N SIP Speaker instalovaný 
uvnitř a vně budovy pro hlasitá hlášení v případě nouze.

Výhodou tohoto řešení je použití IP sítě a komunikace pomocí protokolu SIP. Lze tak skombinovat 
například telefonní systém, který firma již používá a telefony použít pro pohodlné ovládání vrátníků, 
bez nutnosti investovat do vnitřních jednotek. Pokud bude uživatel chtít, může navíc využít schopnosti 
vrátníků posílat během hovoru i mimo něj video, které může být zobrazeno na telefonu, pokud to 
podporuje, nebo například na monitoru počítače pomocí zdarma dodávané aplikace 2N Helios IP EYE.

Užitečná je také integrace s e-mailovým serverem, kdy vrátník pošle spolu s informacemi o čase také 
sérii fotografií návštěvníka do e-mailu v případě, že se návštěvník nikomu nedovolá.

Pokud dojde k narušení střeženého prostoru, může obsluha  pomocí IP telefonu umístěného u PCO 
hlasitě mluvit do prostorů, kde se nachází útočník, a tak jej s mnohem větší pravděpodobností odradit 
od spáchání krádeže, nebo vandalismu, než jen hlasitou sirénou.
 
Tento koncept se již mnohokrát osvědčil a ušetřil tak střeženým firmám a domácnostem mnoho finanč-
ních prostředků.

Bezpečnostní agentura
2N® Helios IP & 2N® SIP Speaker

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

2N® Helios IP Eye
Zdarma stažitelná aplikace, která umožňuje zobrazit obraz z kamery 2N® Helios IP (kamerové verze)  na vašem PC. Můžete sledovat obraz z 
vámi vybraných interkomů příp. nastavit systém tak, abyste viděli obraz z kamery v okamžiku, kdy příchozí osoba volá na váš telefon ještě před 
zvednutím sluchátka.
Praktické použití:
Osobu, která stojí před dveřmi, uvidíte ještě dřív, než vyzvednete hovor na vašem IP telefonu. Jediným stiskem tlačítka v aplikaci, pak jednoduše
otevřete dveře.

Integrace do bezpečnostních, docházkových a automatizačních systémů 
2N® Helios IP (verze se čtečkou karet)  poskytuje standardizovaná komunikační rozhraní, díky kterým jej lze propojit s běžnými zabezpečovacími 
nebo docházkovými systémy. K dispozici jsou rozhraní Ethernet, Wiegand, RS-485, příp. digitální vstupy a výstupy.
Praktické použití:
Integrovanou čtečku RFID karet lze propojit s vaším zabezpečovacím systémem podporující rozhraní Wiegand. Můžete tedy propojit existující sys-
tém s 2N® Helios IP.

Fotografie do e-mailu 
2N® Helios IP (kamerové verze) umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí osoby zachycené integrovanou kamerou v době volaní.  
Praktické použití:
Informaci o volání od osob, které vás nezastihly, najdete ve vaší elektronické poštovní schránce s časem zmeškaného volaní a několika zachyce-
nými snímky z kamery.

Tamper spínač 
Spínač propojený s mechanikou 2N® Helios IP (verze Safety, Force a UNI) pro detekci násilného otevření.
Praktické použití:
Při instalaci 2N® Helios IP například na dálnici máte přehled o tom, zda někdo napadl či poškodil instalované intercomy a můžete tak adresně 
vysílat techniky tam, kam je třeba.

2N® Helios IP bezpečnostní relé: 
Bezpečnostní relé pro připojení k zámku, které komunikuje s 2N® Helios IP kódovaným způsobem a znemožnuje tak násilné otevření zámku.
Praktické použití:
Při instalaci 2N® Helios IP spolu s elektricky ovládaným zámkem můžete bez obav používat RFID kartu místo klasického klíče. Útočník nebude 
schopen otevřít dveře ani v případě že se dostane ke kabeláži vedoucí k zámku. 

Výběr vlastností 2N® Helios IP

Výběr vlastností 2N® SIP Speaker:
Digitální vstup a výstup
Možnost připojení tlačítka a 24V galvanicky oddělený výstup umožňují připojit nejrůznější externí zařízení a spojit je s LAN sítí. 
Praktické použití:
2N® SIP Speaker v střeženém objektu dostane z čidla pohybu signál, inicializuje hovor na ostrahu, která pomocí kódu otevře vjezdovou bránu při 
příjezdu zásahové jednotky.

Real time audio streaming 
2N® SIP Speaker může trvale poskytovat audio stream z připojeného mikrofonu dalšímu systému, který jej může nahrávat či jinak zpracovávat. 
Samotný přenos dat je zajištěn protokolem RTSP, který je běžně podporován systémy třetích stran.
Praktické použití:
2N® SIP Speaker lze použít jako doplněk k IP kameře, který může doplnit zvuk k videu z IP kamery.


