2N® Helios

Domofon za priklop na analogno linijo
2N Helios je analogni domofon, ki je načrtovan za priklop na telefonsko linijo ali analogni
priključek telefonske centrale. Sistem je modularen in omogoča nadgradnjo s kamero, RFID
čitalcem kartic, zaščito proti vandalizmu, …

Značilnosti:
•
•
•
•
•
•

 riklop na analogno linijo
P
Avdio, video, RFID kontrola dostopa in tipkovnica
Oddaljena administracija
Uporabniška sporočila
Preprosta namestitev
IP zašita IP53

Prednosti:
•
•
•
•
•

 ddaljen nadzor
O
Enostavna uporaba
Sodoben izgled
Modularnost
Dodatna zaščita proti vandalizmu

Komu je namenjen:
•
•
•
•
•
•

i

 tanovanjskim objektom
S
Pisarnam
Industrijskim objektom
Bolnicam in laboratorijem
Javnim ustanovam
Ostalim
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Povezava
PSTN

PBX

GSM

Mobile phone
Office
2N® Helios

Remote location

Glavne funkcije:
Govorni meni:
Govorni meni v slovenščini omogoča enostavno programiranje domofona, saj uporabniku predvaja trenutno vrednost izbranega parametra
in možne vrednosti.

Uporabniška sporočila:
Domofon med vzpostavljanjem klica predvaja sporočilo ‚‘Počakajte prosim vaš klic se vzpostavlja‘‘. Domofon obiskovalca obvesti tudi o
nedosegljivosti klicanega uporabnika.

Telefonski način:
V primeru domofona s tipkovnico lahko obiskovalec s pomočjo tipk na tipkovnici vnese želeno telefonsko številko in jo pokliče.

Odklepanje vrat:
V primeru domofona s tipkovnico lahko obiskovalec s pomočjo tipk na tipkovnici vnese želeno telefonsko številko in jo pokliče.

Signalizacija odklepanja vrat:
Uporabnik lahko za odklepanje vrat določi zvočno signalizacijo, ki se sproži ob aktivaciji releja. Pri administraciji je mogoče izbirati med tihim
načinom, tonsko signalizacijo ali predvajanjem uporabniškega sporočila.

Dodatni rele:
Poleg že vgrajenega releja lahko v domofon vgradite dodatni rele, ki se aktivira skladno s prvim stikalom, s kodo za drugo stikalo ali pa z
aktivno govorno povezavo. Rele lahko zagotovi (normalno odprt ali normalno zaprt) kontakt.

Video:
Video kamera, ki je vgrajena v domofon omogoča nadzor vhoda preko računalnika, LCD zaslona ali televizije. Za video nadzor v temi, kamera
omogoča infrardečo osvetlitev.

…in številne druge funkcije.
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