2N® Helios IP Vario

Domofon za vsakogar

Izboljšajte komunikacijo z obiskovalci
2N Helios IP Vario je IP domofon, ki je zaradi svoje fleksibilnosti in modularnosti primeren za
podjetja, zgradbe vseh velikosti in stanovanjske hiše.

Lastnosti:

• Prenos govora/videa, tipkovnica in vgrajena kontrola dostopa (RFID čitalec kartic)
• Podpora SIP protokola
• PoE (Power over Ethernet) ali 12V DC napajanje
• Možnost dodatnega TFT barvnega zaslona z inovativnimi funkcijami
• Visoko kvaliteten zvok (kodek G.711, G.722, G.729) in visoko kvaliteten video v realnem času (kodek
H.263, H.263+, H.264)
• Oddaljen nadzor in administracija
• Možnost integracije s številnimi IP telefonskimi centralami
• IP zaščita IP53
• Modularnost sistema (možnost nalaganja uporabniških sporočil, oddaljenega odklepanja iz zaklepanje vrat, časovne omejitve klicev, uporabe kod in RFID kartic za dostop, prenos videa v
realnem času, upravljanja iz oddaljenih naprav)

Prednosti:
•
•
•

Enostaven nadzor nad obiskovalci
Sodoben izgled
Preprosta namestitev in vzdrževanje

Ciljne skupine

•
•
•
•
•
•
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Bolnišnice in laboratoriji
Pisarne
Poslovne stavbe in nakupovalni centri
Garažne hiše, parkirišča, letališča
Univerze, šole, športne dvorane
Stanovanjske hiše
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Funkcije
Prenos videa v realnem času:
2N Helios IP Vario omogoča prenos video vsebine v realnem
času preko RTSP protokola, ki ga podpirajo številni drugi video
nadzorni sistemi.
Uporaba:
2N Helios IP Vario je lahko uporabljen kot standardna IP kamera, ki jo lahko integrirate v obstoječ video nadzorni sistem.

TFTP strežnik:
Funkcija omogoča samodejno nadgrajevanje FW različice IP
domofona preko TFTP strežnika in predstavlja idealno rešitev
za okolja, kjer je nameščenih več IP domofonov.
Uporaba:
Več domofonov 2N Helios IP lahko iz TFTP strežnika shrani
nastavitve ali FW različico in tako zmanjša čas, ki je potreben
za administracijo ali nadgradnjo.

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

Vgrajena kontrola dostopa:
2N Helios IP Vario zagotavlja komunikacijski vmesnik kamor je
mogoče priključiti standardne varnostne sisteme ali sisteme
za beleženje prisotnosti. Domofon ima Ethernet, Wiegand, RS485 priključek in digitalni vhod/izhod.
Uporaba:
Integrirana RFID kontrola dostopa je lahko priključena v varnostni sistem, ki podpira Wiegand vmesnik. S tem lahko domofon 2N Helios IP integriramo v obstoječ varnostni sistem.
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 npr. priključena vrata. Ko uporabnik vnese
kodo za odklepanje vrat, domofon 2N Helios IP Vario na IP rele
pošlje http ukaz in odklene vrata.

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

Uporabniška sporočila:
2N Helios IP Vario omogoča, da uporabnik tone klicanja zamenja z lastnimi uporabniškimi sporočili.
Uporabo:
Ob pritisku tipke se obiskovalcu namesto tona zvonjenja predvaja sporočilo „Počakajte prosim, vaš klic se vzpostavlja“.

…številne druge funkcije.

Tehnični parametri
Signalizacija

Priključki
SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tipke
Tipke
Število tipk
Tipkovnica

Napajanje
PoE
LAN

Bela osvetlitev
1, 3, 6 ali do 54 (razširitev)
Dodatna možnost

Rele
Aktivni rele

G.711, G.729, G.722

Podprte kartice

Avdio kodeki

12V±15%/1A DC ali PoE
PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
Priključne sponke
10/100 BASE-T Auto-MDIX
NC/NO kontakt, max 30V/1A AC/DC
12V/900mA DC

RFID čitalec kartic

Kodeki

Kamera
Ločljivost
Vidni kot

640 (Horizontal) x 480 (Vertical)
55° (H), 39° (V)

Video kodeki
Kodeki

H.263+, H.264, MPEG-4, JPEG

EM-40XX (125Khz)
HID Proximity (125kHz, 26 bit)

Ostalo
Delovna temperatura
Temperatura skladiščenja
Vlaga
Dimenzije
IP zaščita

od 20°C do + 55°C
od - 40°C do + 70°C
od 10% do 95%
210x100x29 mm
IP 53

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

2N® Helios IP domofoni:

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 Verso
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2N® Helios IP Force

2N® Helios IP Safety

2N® Helios IP Uni
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