♦ Geavanceerde full duplex VoIP intercom.
♦ Klimaatbestendig en robuust doch elegant.
♦ Bediening met 1 of 2 verlichte drukknoppen;
standaard in 1 doos.
♦ Ongeëvenaarde audiokwaliteit; full duplex met
2 Watt speaker.
♦ Automatisch meervoudig nummer kiezen bij
geen gehoor.
♦ Optioneel 125 KHz of 13,56 MHz smart card
reader.
♦ Operationeel bij temperaturen van
-40 tot +55 graden Celsius.
♦ Pictogrammen die de status van de spreekluisterverbinding en het ontgrendelen van de
deur weergeven zodat doven en slechthorenden de intercom ook kunnen gebruiken.
♦ Standaard wide angle HD camera.
♦ Indoor en outdoor toepassingen. IP69 en IK7
certificering.
♦ Voeding 12 Volt DC of PoE.
♦ Optionele montageplaat voor oneffen ondergronden zoals een stenen muur.
♦ Strak uitgevoerd, compleet en
ronduit een tailor made voorkomen.

De meest verkochte intercoms hebben tegenwoordig één of twee drukknoppen en een camera. Daar
speelt de Helios IP BASE op in. Niet teveel toeters
en bellen. Gewoon alle meest gebruikte features
verzameld in 1 unit. De Helios IP BASE is een
strak vormgegeven en functioneel visitekaartje
voor elke voordeur, slagboom of hek.

Strakke vormgeving, alle basic features

Toepassing en specificaties
De Helios IP BASE is, zoals de naam al zegt, een zeer basic uitgevoerde en toch heel complete
video-intercom op basis van SIP met een zeer vriendelijke prijsstelling. Standaard met een wide
angle HD camera. U kiest verder zelf de samenstelling van de intercom en u kiest waar de oproep
van de intercom binnen moet komen. Of dat nu een vaste telefoon, een PC of een smartphone is,
het kan allemaal. En de BASE is natuurlijk net zo multi-compatible als u gewend was van alle andere Helios IP varianten. De optionele 125 KHz en 13,56 MHz kaartlezer is multi-compatible met de
meest gebruikte RFID kaarten die in omloop zijn (zie compatibiliteitslijst). Met de Helios IP BASE
wordt de intercom verheven van een deurspreekstation naar een gebruiksvriendelijke, flexibele en
integreerbare beveiligingstool met een toepassingsgebied van een parkeergarage tot een kinderdagverblijf en van een bedrijven-verzamelgebouw tot een particuliere woning. De BASE is standaard
uitgevoerd met twee drukknoppen en de grotere enkelvoudige knop zit ook in de doos. Met twee
klikjes pas je de IP BASE aan. Desgewenst kan er een grondplaat bijbesteld worden voor montage
op een stenen muur of andere oneffen ondergronden.

Aantal drukknoppen

1 of 2

Tamper switch

Aansluiting

10M/100M RJ45 Ethernet
poort

Standaard onboard.
Potentiaalvrij

Afmetingen opbouw

229 x 109 x 31 mm

Voeding

12V 2A extern of PoE

Secundaire opname
stream

geen

Protocols

SIP 2.0
(RFC-3261)

Gewicht

1000 gram

HD camera

1280 x 960 resolutie
(135 graden x 109 graden)
Geen IR

Video codecs

H263, H263+, H264,
Motion JPEG,

Audio

2 Watt, full duplex

Audio Codecs

G.711, G.729

Relais uitgang
Deurrelais

Potentiaalvrij
Max 30V DC, 1A. NO / NC

Certificering

IP69, IK7

Bedrijfstemperatuur

-40 tot +60°C

Actieve output
Schakelt simultaan met
relais uitgang

8 tot 10 Volt bij PoE voeding. 10 tot 12 Volt bij 12
Volt DC adapter voeding

Input1

Input ten behoeve van
deurcontact

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. (www.RD-NetCom.nl) mag er geen tekst of brochure-format worden gebruikt in welke vorm
dan ook.Druk– en zetfouten voorbehouden.

Add-ons
voor de Helios IP BASE

Er zijn vele opties om een oproep van de Helios IP BASE te ontvangen: vaste telefoontoestellen, en middels apps op tablets, PC’s, laptops en smartphones. En natuurlijk is er de IndoorTouch; de cross-over van een tablet met een hands free telefoon. 1 voor 1 of allemaal
tegelijk, het kan.

Helios IP Manager software voor het
configureren en beheren van alle
types Helios IP intercoms binnen een
netwerk. Eenvoudig en overzichtelijk.

Helios IP Eye gratis software waarmee
de camerabeelden op een Windows PC
kunnen worden weergegeven. De
camera van de intercom wordt een
bewakingscamera. IP Eye is ook uitstekend geschikt in combinatie met een
bestaand toestel zonder videodisplay.
De aanschaf van een nieuw toestel is
niet nodig.

Helios IP Network Scanner. Gratis
software tool om binnen een netwerk
snel alle aangesloten Helios IP intercoms te kunnen vinden. Vanuit de
scanner is de webinterface van elke
aangesloten intercom direct benaderbaar.

De Helios IP BASE is uit
te voeren met een kaartlezer (125 KHz of 13,56
MHz). Het is een klein
printje dat je inbouwt,
het bijgeleverde frontje
vervangen en klaar.

De Helios IP Mobile
app. Via de wifiverbinding wordt de
smartphone een secundair binnentoestel. Een
heerlijke luxe!
Geschikt voor Apple en
Android smartphones en
tablets.

2Wire to ethernet converters maken het mogelijk
om over 2 aders een netwerkverbinding te realiseren. Ideaal voor het vervangen van ouderwetse
analoge of bus-intercoms of als een afstand van
meer dan 90 meter overbrugd moet worden. Het is
een complete set die zelfs voorziet in Power over
Ethernet. En als de overbrugging van de 2Wire
converters van 220 meter niet genoeg is, hebben
we nog de Jetcon 2502 met een bereik van maar
liefst 1000 meter…… over 2 aders!

Op afgelegen plekken VoIPcommunicatie realiseren is
vaak een hele uitdaging. De
VoiceBlue Next voorziet in
de mogelijkheid om via 3G
een VoIP-verbinding op te
zetten.

Met de Omega Lite
of de NetStar telefooncentrales kunt
u verschillende
communicatietechnieken combineren
en door elkaar heen
gebruiken.

De back-plate ofwel montageplaat is
een handig hulpmiddel voor montage
van de Helios IP BASE op een ongelijke ondergrond zoals een stenen muur
of montage op pleisterwerk. Op een
metalen zuil of andere metalen ondergrond is hij niet nodig, maar het versnelt en vereenvoudigt de montage
wel. De montageplaat wordt ook toegepast als de ondergrond nog niet gerealiseerd is. Bij het metselen van een
beer of het storten van beton zijn de
exacte maten bekend en wordt de
montageplaat gebruikt om de voorbereiding zo exact mogelijk te doen zonder dat de intercom vies wordt of beschadigt. De kabeldoorvoer en een
paar draadeinden meestorten of inmetselen wordt een fluitje van een cent.

