
Mějte vstup do objektu
vždy pod kontrolou
Dveřní interkom, který hlídá vstup, musí splnit celou řadu očekávání. Nejenže musí zajistit kontrolu 

vstupu do budovy a umožnit osobám uvnitř komunikaci s příchozími, ale nutnou podmínkou je  

i jeho odolnost vůči střídajícím se klimatickým podmínkám či vandalismu. Musí být za jakýchkoliv 

okolností plně funkční a snadno ovladatelný.

Analogový interkom 2N® Helios Force nabízí maximální možné krytí na trhu dle normy IP65, díky 

čemuž je odolný nejen vůči nepříznivému počasí, vodě a prachu, ale i vůči mechanickému poškození, 

včetně vandalismu. I v nejextrémnějších podmínkách vám zajistí bezproblémovou komunikaci s 

příchozími a naprostou kontrolu nad vstupem do objektu. Navíc ho jednoduše nainstalujete pouhým 

připojením do analogové pobočkové ústředny (PBX), GSM brány nebo veřejné telefonní sítě (PSTN)  

a můžete ho ihned začít používat.

Pokud hledáte spolehlivého strážce dveří i do nepříznivých podmínek, bezpečnostní interkom  

2N® Helios Force nainstalovaný u vchodu je ideální volbou. Pomocí tlačítka rychlé volby se příchozí 

vždy dovolá na pevnou linku či mobil kompetentní osoby. Druhá strana pak příchozímu snadno otevře 

vstupní dveře v průběhu hovoru pouhým zadáním kódu na klávesnici telefonu či mobilu.

Využití:
• Průmyslové zóny
• Vládní budovy
• Věznice
• Vzdělávací instituce
• Letiště
• Parkoviště

2N® Helios Force
Nejodolnější strážce dveří pro analogové prostředí

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. 

Proč zvolit 2N® Helios Force:
• Vysoce odolný antivandal kryt
• Nejvyšší odolnost dle normy IP65
• Dvoudrátové analogové zapojení
    do PBX/GSM/PSTN
• Vzdálená správa interkomu
    pomocí hlasového menu
• Univerzální spínaný výstup
• Bezpečnostní relé a přídavný spínač



Základní zapojení:

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. 

Parametry
Minimální napětí linky 20V (zavěšený stav) 
Minimální proud linky 15 mA (vyvěšený stav)
Šířka pásma  300 až 3500 Hz (20 až 60 mA)

    Mechanické vlastnosti
Stupeň krytí  IP 65
Rozsah provozních teplot -25°C až +55°C
Rozměry (modul)  217x109x83 mm (v x š x h)
Hmotnost jednotky  max. 2500 g

    Audio
Integrovaný zesilovač 0,5W výstupní výkon

    Ostatní parametry
Spínač    max. napětí 48 V AC, DC
    min. napětí 9 V AC, DC
    max. proud 2 A  AC, DC
Prosvětlení  jmen. napětí 12 V
   max. napětí 14 V
   odběr max. 150 mA
Odolnost proti přepětí 1000 V (8 / 20 μs)

Technické parametry

Údaje v závorce vystihují podmínky, při kterých je hodnot dosaženo
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Skupina 2N® Helios Analog:
Naše analogové dveřní a bezpečnostní interkomy 

skupiny 2N® Helios nahrazují klasické systémy 

zvonků v objektech, kde je instalovaná pobočková 

telefonní ústředna. 

Díky využití služeb stávající analogové ústředny 

šetří nejen náklady na nové řešení, ale nabízí i 

dokonalejší a širší služby, např. přesměrování v době 

nepřítomnosti (na jiné pracoviště, na záznamník, 

apod.) nebo přepojení hovoru (např. ze sekretariátu 

na požadovanou konkrétní osobu).
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