
 
♦ 13,56 MHz RFID toegangscontrole 
♦ Compatible met de meest gebruikte kaartformaten 
♦ Full IP (UTP Cat5e) 
♦ PoE geschikt (naast 12 Volt) 
♦ Inbouw of opbouw, prachtig strak design 
♦ Volledig integreerbaar met de gehele  
 Helios IP intercom serie 
♦ Alle kaartlezers en alle intercoms vanuit  
 1 systeem beheersbaar en beheerbaar 
♦ Standalone of een uitgebreide LAN-configuratie        
♦ Modulair op te bouwen 
♦ Met de Access Commander software programmeer 

en beheer je het gehele systeem, kaartlezers en of 
intercoms op afstand vanuit 3 mogelijke cliënt                   
niveaus 

♦ Geen uitgebreide trainingen of scholing nodig 
♦ NFC geschikt. Een NFC geschikte smart phone met 

HCE (Hosted Card Emulation) ondersteuning en 
Android versie 4.3 en hoger kan de toegang openen 
evenals een creditcardformaat kaart of een keyfob 
sleutelhanger 

♦ 3 programmeerbare inputs, 1 output, 1 potentiaalvrij 
relais onboard 

♦ Uitgebreide automation opties voor domotica 

 
Ongewenste gasten buiten houden en welkome gas-
ten op gepaste wijze toelaten tot uw pand komen nu      
samen in 1 systeem. Vooral de combinatie met de 
eenvoudig te gebruiken en logisch opgebouwde web 
interface en software maakt het systeem totaal uniek 
in de wereld. 
Combineer de gehele Helios IP intercom serie met de 
access Units en u heeft een prachtig sluitend modulair 
op te bouwen systeem. 

RFID en Helios IP 
Twee werelden komen volledig samen 



Afmetingen opbouw 107 x 130 x 28 (h x b x d) 

Afmetingen inbouw 130 x 153 x 5 (h x b x d) 

Sparingmaat inbouw 108 x 131 x 45 (h x b x d) 

Deurrelais NO/NC, 8 tot 12 Volt afhan-
kelijk van hoofdvoeding 
(PoE = 10 Volt), 400 mA 

Output contact Potentiaalvrij, max 30 Volt, 
1A AC/DC 

Inputs 3 stuks. Passief of actief 
instelbaar 

Gewicht 500 gram 

Relais uitgang Max 30V, 1A DC 

Ondersteunde 
protocollen 

DHCP opt. 66, SMTP, 
802.1x, TFTP, HTTP, 
HTTPS, Syslog  

Beschermingsgraad IP54 
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Frequentie 13,56 MHz 

Ondersteunde  
kaartformaten 

ISO14443A: Mifare Classic 
1k & 4k, DESFire EV1, 
Mini, Plus S&X, SmartMX, 
Ultralight, Ultralight C, 
SLE44R35, my-d move 
(SLE66Rxx), PayPass, 
Legic Advant 
ISO14443B: Calypso, CE-
PAS, Moneo, SRI512, 
SRT512, SRI4K, SRIX4K, 
PicoPass, HID iCLASS  

Voeding 12V 2A extern of PoE 

Protocollen DHCP opt. 66, SMTP, 
802.1x, TFTP, HTTP, 
HTTPS, Syslog  

Bekabeling CAT5e of hoger 

Bescherming IP54 

Bedrijfstemperatuur -40 tot +60°C 

Volledige concepten worden nu mogelijk voor wat betreft beveiliging en toegangscontrole. Kaartlezers kunnen 
de domotica of het gebouwbeheersysteem aansturen. De Helios IP intercoms kunnen camerabeelden van exter-
ne camera’s importeren. De beelden van de Helios IP intercomcamera’s kunnen geïntegreerd worden in CCTV 
systemen. De IndoorTouch verenigt desgewenst al die opties in 1 binnenpost. Verhoog de beveiliging voor de 
entree met een security relais. Open de toegang met uw smart phone. De Access Unit is standalone te gebrui-
ken met + en - kaart voor bijvoorbeeld kleine particuliere toepassingen. En met de zeer gebruiksvriendelijke en 
intuïtieve Access Commander software programmeert, controleert en beheert u grotere installaties op afstand, 
op 3 verschillende userniveaus. Uiteraard zonder dure en tijdrovende cursus of training. De software is des-
gewenst uit te breiden met een time and attendance licentie (RFID prikklok). De installatie en bekabeling zijn 
snel en eenvoudig; controller en kaartlezer in 1, standaard CAT5e of hoger, PoE, networkscanner voor de PC en 
insteekklemmen voor de aders. De programmering doet u met een logische wizard. En de kaartlezers zijn vorm-
gegeven in het tijdloze strakke design van de Helios IP Verso waarvan de verschillende componenten uitwissel-
baar zijn.  
Het is fijn om de concurrentie het nakijken te geven. 

http://www.2n.cz/en/glossary/h/#http-en
http://www.2n.cz/en/glossary/h/#http-en


Met de welbekende networkscanner vind u alle aangesloten hardware in het 
netwerk; intercoms, kaartlezers en zelfs de IndoorTouch. U zult de network-
scanner echter niet nodig hebben als u de Access Commander software    
gebruikt. 

Virtual Server gebaseerde en intuitieve software met een Linux 
core. Op drie niveaus kan er ingelogd worden; admin, manager en 
user. Herkenbaar Windows 8 uiterlijk met dezelfde opbouw en 
dezelfde logica als de Helios IP. 
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De Administrator heeft volledige toegang tot het systeem. Van netwerkwijzigingen en apparatuurconfiguratie tot 
en met volledig inzicht in de aanwezigheidsregistratie van alle kaarthouders. Bij uitstek een overzichtelijke werk-
omgeving voor een systeembeheerder en dergelijke. Er zijn geen kostbare en tijdrovende cursussen en training-
en nodig om je dit systeem eigen te maken. 

Duidelijke logbestanden 
met diverse relevante 
filters. 

Overzichtelijke en te begrijpen instellingen. Geen woud aan features, vakjargon en moeilijke instellingen. Middels 
logische stappen in de taakbalk stelt u het gehele system zelfstandig in. 
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Ook de manager-client ziet wat hij nodig heeft en waar hij recht op heeft. 

Op het manager-niveau kunt u bijvoorbeeld nieuwe werknemers toevoegen en door de administrator vooraf   
ingestelde rechten geven. 

Met de additionele Time and Attendance Software, ofwel een       
geavanceerde priklok op basis van de kaartlezer-input en output, kan de 
manager-client inzien wie er op welk moment van de dag binnen is    
gekomen en weer is vertrokken inclusief cumulatieve uren per dag en 
dergelijke. De manager-client kan deze gegevens exporteren naar      
bijvoorbeeld Excel zodat deze vervolgens verwerkt kunnen worden in de 
salarisadministratie. 
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Weliswaar zeer beperkt, maar men kan ook op userniveau wijzigingen aanbrengen en de eigen gegevens      
inzien. Vooral in combinatie met de additionele Time and Attendance Software biedt de user-account 
meerwaarde. Een user kan, zonder inzage te krijgen in de gegevens van anderen, zijn eigen logbestanden 
bekijken en desgewenst exporteren. Zo heeft men een controlemogelijkheid voor wat betreft gewerkte uren en 
kan men gaandeweg een salarisperiode bijvoorbeeld zien hoeveel overuren er opgebouwd zijn. Dit vergroot het 
vertrouwen in het systeem c.q. de salarisadministratie en verlaagt de werkdruk  bij een HR afdeling. 

2N Helios IP Access Commander voor 1 unit. Gratis trial. 

Bestelcode: 2NConfig01 

2N Helios IP Access Commander + 5 IP intercoms en/of Access Units (blok van 5 voor 
alle Helios IP varianten en Access Units). 
Eenmalige licentie per hardware unit. Server gebonden. 

Bestelcode: 2N91379040 

2N Helios IP Access Commander + 25 IP intercoms en/of Access Units (blok van 5 voor 
alle Helios IP varianten en Access Units) 
Eenmalige licentie per hardware unit. Server gebonden. 

Bestelcode: 2N91379040 

2N Helios IP tijdregistratiesoftware (Time and Attendance) voor 1 gebruiker / werknemer. 
Gratis trial 

Bestelcode: 2NConfig02 

2N Helios IP tijdregistratiesoftware (Time and Attendance) voor +25 gebruikers / 
werknemers. (Helios IP Verso, Vario, Force en Access Units). 
Eenmalige licentie per groep van 25, modulair uitbreidbaar. Server gebonden 

Bestelcode: 2N9137930 

NFC licentie. Maakt het mogelijk om met NFC geschikte apparaten zoals een smart 
phone  de 13,56 MHz kaartlezer te activeren c.q. de toegang te openen. 
Eenmalige licentie per intercom. 

Bestelcode: 2N9137915 

Access Commander licentie-opbouw 
Eenmalig en betaalbaar 
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2Wire tweedraads converter. UTP over 2 
aders. 220 meter overbrugging met PoE. 

USB 13,56 MHz kaartlezer voor snel en een-
voudig toevoegen van nieuwe kaarten in 
combinatie met de Access Commander Soft-
ware 

Creditcard format kaarten of sleutelhangers. 

Request to exit knop (REX) 

Security relais voor een verhoogd beveilig-
ingsniveau 

Deurmagneet 

Breekglas 
noodopener 

En... de Helios IP Verso en de modulaire onder-
delen zijn natuurlijk volledig compatible en op te 
bouwen tot een sluitend system. 

Maar natuurlijk is de rest van de Helios IP intercom 
familie ook uitstekend integreerbaar. Ongenodig-
den worden buitengesloten en welkome bezoekers 
worden hartelijk ontvangen. 
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