♦ Geavanceerde technologie die weerstand
biedt tegen de meest zware omstandigheden
♦ Klimaatbestendig en vandaalbestendig
♦ Bediening met 1 of 4 verlichte drukknoppen
♦ Ongeëvenaarde kwaliteit full duplex audio, ook
met veel omgevingsgeluid
♦ Automatisch meervoudig nummer kiezen bij
geen gehoor
♦ IP69 classificatie
♦ Operationeel bij temperaturen van –40 tot +
55 graden Celcius
♦ Kan tot 4 deursloten aansturen
(gesynchroniseerd of onafhankelijk van elkaar)
♦ Optioneel wide angle infrarood camera
♦ Proximity cardreader optioneel
♦ Toepasbaar voor bijvoorbeeld gevangenissen,
gesloten inrichtingen en alle andere plaatsen
waar vandalisme een uitdaging vormt

NB. CISCO GECERTIFICEERD

2N Helios IP Force. Het communicatiesysteem van 2N
Telekomunikace dat echt het verschil uitmaakt tussen binnen en
buiten. Een weerbestendige en vandaalbestendige intercom met
IP69 classificatie. De IP69 classificatie staat voor zeer robuust
samengesteld zodat de intercom tegen een hele flinke stoot kan.
Dat moet uiteraard ook bij een intercom die ontwikkeld is met een
gevangenis in het achterhoofd.
2 high performance microfoons die omgevingsgeluid grotendeels
wegfilteren zorgen ervoor dat degene die de intercom bedient
verstaanbaar blijft. De high performance 10 Watt speaker zorgt
ervoor dat degene die de intercom bedient de terugkoppeling
duidelijk hoort. Daarnaast kan de Helios IP Force uitgerust
worden met een wide angle camera met infra rood zodat u dag
en nacht een ruim overzicht heeft over uw toegang. Deze camera
heeft namelijk een ruime kijkhoek van 135 graden in de hoogte en
109 in de breedte. Hierdoor ontsnapt er weinig aan uw overzicht
voor de toegang.
En om het geheel goed af te maken is er ook een Helios IP Force
met een keypad. Hiermee is simpel toegang te krijgen voor
bevoegden.
Maar het belangrijkste van deze multifunctionele krachtpatser is
de IP69 classificatie. Dit is de hoogst haalbare classificatie voor
weerstand tegen bruut geweld. Door de gebruikstemperatuur die
mag schommelen tussen de –40 en + 55 graden Celcius is de
Helios IP Force overal ter wereld toepasbaar en hij blijft zijn werk
doen, zelfs onder de meest zware omstandigheden.

2N Helios IP Force

Dé intercom voor als gebruikszekerheid
echt uitmaakt!

De 2N Helios intercoms kennen vele toepassingen, van bijvoorbeeld de buitendeur van particuliere huizen tot aan
multifunctionele gebouwen. Maar uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke producteisen. En daar voldoet de
Helios IP Force zeker aan. De prestaties en de weerstand tegen externe invloeden hebben niet zomaar de hoogste
classificatie gekregen, IP69. Als robuust niet goed genoeg is en als het verschil tussen binnen en buiten echt uitmaakt, dan hebben we de Helios IP Force voor u.

Penitentiare Inrichting

Aantal drukknoppen

1 of 4

Afmetingen

217 x 109 x 83 (h x b x d)

Aansluiting

10M/100M Ethernet poort

Gewicht

2000 gram

Voeding

12V extern of PoE

Camera

Protocols

SIP 2.0/TCP/IP/UDP, RTP/
HTTP, ARP, ICMP, DHCP,
DNS, TFTP, NTP.

640 x x480 (135 graden x
109 graden)

Audio

2 geïntegreerde microfoons
Fullduplex (AEC)

Verlichting drukknoppen

12V

Audio versterking

10 Watt d-klasse versterker

Behuizing

IP69 Classificatie

Audio Codecs

G.711, G.729

Bedrijfstemperatuur

-40 tot 55°C

Relais uitgang

Max 30 V, 1 A DC

Schakelvermogen

Max. 48V/ 1A AC

Geluidskanalen

2

Erkende Dealer

——————————————————————————
RD-NetCom B.V. importeur en distributeur van 2N Telekomunikace
De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag , tel; 0229-216922, fax; 0229-216945
www.rd-netcom.nl

Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke vorm dan ook.
Druk– en zetfouten voorbehouden.

