
Zanesljiva in varna komunikacija
2N® Helios IP Safety zagotavlja kakovostno dvosmerno alarmno komunikacijo tudi v najbolj
ekstremnih pogojih. Oranžna barva in osvetljen gumb omogočata dobro vidnost naprave.
2N® Helios IP Safety je odporen na prah, vodo in mehanske poškodbe, saj zagotavlja standard
IP69.

2N® Helios IP Safety lahko zaradi dveh integriranih mikrofonov in 10W zvočnika uporabite v
hrupnih okoljih.

Značilnosti:
• Odpornost na prah, vodo in mehanske poškodbe
• Kakovosten zvok tudi v hrupnih okoljih
• Oranžna barva
• Osvetljen gumb
• Integriran rele za nadzor naprav

Prednosti:
• Zanesljiva komunikacija v vseh pogojih
• Enostavna namestitev in administracija
• Modularnost sistema

Ciljne skupine:
• Garažne hiše
•  Nakupovalni centri
• Avtoceste
• Industrijski objekti
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Signalizacija
    SIP 2.0 (RFC - 3261)

   Tipke
Različica      Nerjaveča z osvetlitvijo
Število tipk  1 

    Avdio
Mikrofon     2 integrirana mikrofona 
Zvočnik   1W (dodatna možnost 10W)
   
    Avdio kodeki
Kodeki   G.711, G.729, G.722

    
   

   

    Priključki
Napajanje  12V±15%/1A DC ali PoE
PoE   PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN   10/100BASE-TX Auto-MDIX
Pasivno stikalo  NC/NO kontakt, max 30V/1A AC/DC
Aktivno stikalo           12V/700mA DC

    Ostalo
Delovna temperatura od - 40°C do 9 55°C
Temperatura skladiščenja  od - 40°C do + 70°C
Dimenzije  217x109x83 mm
IP zaščita   IP65, dodatna možnost IP69

Tehnični parametri

Funkcije

2N Helios IP Manager:
2N Helios IP Manager je računalniška aplikacija za administracijo več IP domofonov v IP omrežju. Omogoča kreiranje območij za določanje pravic dostopa,
določanje uporabniških pravic za dostop, urejanje uporabniških podatkov, …
Uporaba:
Aplikacija omogoča hitrejšo in bolj enostavno administracijo več IP domofonov. Administracija poteka preko enega računalnika, spremembe pa je mogoče
shraniti s pritiskom ene tipke.

   

Oddaljen nadzor releja:
2N Helios IP Safety omogoča oddaljen nadzor releja preko http ukaza
Uporaba:
Rele v domofonu je mogoče nadzorovati preko centralnega zaslona sistema inteligentne hiše.

 

IP rele:
IP rele, ki je priključen v LAN omrežje, se lahko uporablja za nadzor oddaljenih naprav, ki zaradi varnostnih razlogov ne morejo biti priključene direktno na IP
domofon. Nadzorujemo ga preko http ukaza.
Uporaba:
Na IP rele so lahko priključena na primer vrata. Ko uporabnik vnese kodo za odklepanje vrat, domofon 2N Helios IP Force na IP rele pošlje http ukaz in jih
odklene.

Tamper stikalo 
2N Helios IP Safety ima stikalo, ki se lahko uporablja za zaznavanje nepooblaščenega odpiranja domofona.
Uporaba:
V primeru uporabe Tamper stikala imate natančen pregled nad nepooblaščenim odpiranjem ali poškodovanjem domofona, s pomočjo katerega lahko
tehnike pošljete na ustrezno lokacijo.

 

Časovni profili:
Časovni profili omogočajo časovno omejevanje klicev določenega uporabnika ali uporabo kod za odklepanje vrat.
Uporaba:
Določite lahko časovni profil za geslo, ki ga bo uporabnik za odklepanje vrat uporabil le v določenem časovnem obdobju.

 

Družino domofonov 2N Helios IP sestavlja širok nabor domofonov
za različne namene– varovanje, poslovne stavbe, alarmiranje, ...

Domofoni zagotavljajo povezavo s samostojnimi IP telefoni, IP 
telefonskimi centralami in varnostnimi sistemi. Domofoni 2N s 
svojimi certifikati zagotavljajo skladnost z IP rešitvami kot
so Avaya, Cisco, …

2N® Helios IP domofoni:

2N® Helios IP Force 2N® Helios IP Safety2N® Helios IP Vario 2N® Helios IP Uni

 

2N® Helios IP Verso
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