
2N rešitve
Sodobna poslovna stavba

Varno parkirišče in poslovna stavba
Sodobna poslovna stavba navadno zaradi varnosti omogoča omejen dostop do parkirišča za zaposlene in obiskovalce in 
nadzor nad vhodi v skladišče in upravne prostore. 

Ker so vsi IP domofoni 2N primerni tudi za montažo na odprtem, lahko 
izberemo poljuben model tako ob vhodu na parkirišče kot pred vhodom v poslovno stavbo, skladišče, … 

SIP domofon 2N IP Force z vgrajenim čitalcem kartic. RFID čitalec kartic omogoča dostop zaposlenim, klicna tipka pa 
obiskovalcu omogoča dvosmerno komunikacijo z receptorjem, ki ga usmeri do ustreznega parkirnega mesta.  

• Kvaliteten zvok (HD, 10 W zvočnik in 2 mikrofona)
• Kvalitetna slika (HD kamera z IR, široki kot 135°, 30 slik/sek)
• Najvišja odpornost proti zunanjim vplivom (IP69K)
• Najvišja odpornost proti vandalizmu (IK10)

SIP domofon 2N IP Verso s poljubnim številom tipk (do 146) ali zaslonom na dotik, bluetooth 
ali RFID modulom ali tipkovnico  za vstop. Modularen sistem, sestavljiv po željah stranke. 

• Kvaliteten zvok (HD)
• Kvalitetna slika (HD kamera z IR, široki kot 120°, 30 slik/sek)
• Odporen proti zunanjim vplivom (IP54)
• Odpornost proti vandalizmu (IK8)
• Vgrajen piktogram
• Elagantna, tanka oblika
• Možnost nadometne ali podometne montaže
• Omogoča montažo na steklo
• V srebrni ali črni barvi

V primeru, da je pred vhodom v poslovno hišo je nameščen IP domofon 2N IP Verso z zaslonom na 
dotik, le-ta obiskovalcu omogoča enostavno izbiro med oddelki in vzpostavljanje klica z ustreznim 
uporabnikom. Vnese se lahko do 2000 različnih uporabnikov, jih razdeli po oddelkih, nadstropjih, … 
V primeru, da obiskovalec ne ve, na koga se obrniti, lahko s pritiskom tipke vzpostavi klic na recepcijo. 
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Varno parkirišče in poslovna stavba
Integracija v IP telefonijo

IP domofoni so preko lokalnega omrežja registrirani na IP telefonsko centralo, ki omogoča, da klic iz domofona uporabnik 
prejme, kar na IP telefonskem aparatu, ki je del telefonije – ena naprava za vse. V primeru, da uporabnik uporablja IP video 
telefonski aparat ali SIP zaslon 2N IndoorTouch, lahko z obiskovalcem vzpostavi video komunikacijo kar na telefonskem aparatu. 
V primeru, da uporabnik uporablja IP avdio telefonski aparat pa lahko za pregled slike iz IP domofona uporabi brezplačno aplikacijo 
2N Helios IP Eye na pripadajočem osebnem računalniku. Aplikacija omogoča stalen nadzor IP domofona in Pop-up sliko v primeru 
klica iz domofona.

Integracija v video nadzorni sistem

IP domofoni so preko lokalnega omrežja prav tako integrirani v video nadzorni sistem, ki poleg zajema slike iz IP kamer, hrani tudi
sliko iz kamer domofonov. Takšen video nadzor zagotavlja kvaliteten nadzor dogajanja pred vhodi, saj omogoča dodatno sliko
obiskovalca v njegovi višini.

Integracija v kontrolo dostopa

Vgradite lahko 125 kHz ali 13,56 MHz RFID čitalec, čitalec prstnih odtisov, tipkovnico, bluetooth modul.  Izbere se lahko program
za enostavno administracijo večjih sistemov 2N Access Commander, ki omogoča tudi beleženje prihodov/odhodov. Administrator 
sistema lahko tako hitro in enostavno pridobi informacije o dostopu v primeru izrednih dogodkov. V domofon vgrajene čitalce kartic 
lahko prek Wiegand vmesnika integrirate tudi v obstoječo kontrolo dostopa.

Integracija v sistem pametnih instalacij

IP domofon 2N je zaradi odprtosti sistema in programabilnosti zelo enostavno vključiti v kateri koli sistem pametnih instalacij. 
Na notranji enoti pametnih instalacij lahko upravljate tudi z domofonom ali upravljate s pametnimi instalacijami preko SIP zaslona 
na dotik 2N IndoorTouch.
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