
♦ Geavanceerde full duplex VoIP intercom. 
♦ Klimaatbestendig en robuust doch elegant. 
♦ Verkrijgbaar in zilver en zwart 
♦ Voorzien van 1 drukknop 
♦ Automatisch meervoudig nummer kiezen bij 
 geen gehoor. 
♦ Ongeëvenaarde audiokwaliteit; full duplex met 

2 Watt speaker 
♦ Operationeel bij temperaturen van 
 -40 tot +60 graden Celsius. 
♦ Pictogrammen die de status van de spreek-

luisterverbinding en het ontgrendelen van de 
deur weergeven zodat doven en slechthoren-
den de intercom ook kunnen gebruiken. 

♦ Standaard wide angle HD camera. 
♦ IP54 en IK08 certificering. 
♦ Voeding 12 Volt DC of PoE. 
♦ Optionele montageplaat voor oneffen onder-       
 gronden zoals een stenen muur. 
♦ Let op; de Solo en haar onderdelen zijn niet 
 uitwisselbaar met die van de Helios IP Verso al 
 doet haar voorkomen dat vermoeden. 
 De Solo is niet voorzien van een  
 bus-connector.  
 

De meest verkochte intercoms hebben tegenwoor-
dig één drukknop en een camera. Daar speelt de 
Helios IP Solo op in. De zeer bescheiden afmetin-
gen maken de Solo zeer breed inzetbaar voor uit-
eenlopende toepassingen. 
De Helios IP Solo is een strak vormgegeven, be-
scheiden en functioneel visitekaartje. 
 
Uw hostess voor elke voordeur, hek of slagboom. 

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. 



Tamper switch Standaard onboard.  
Potentiaalvrij 

Afmetingen opbouw 107 x 130 x 28 mm 

Afmetingen inbouw 130 x 153 x 5 mm 

Secundaire opname 
stream 

Ja, middels licentie 

Gewicht 600 gram 

HD camera Max 1280 x 960 resolutie 
(120 graden x 90 graden) 

Resolutie tijdens gesprek 640 x 480 

Video codecs H263, H263+, H264,  
Motion JPEG, MPEG4 

Audio 2 Watt, full duplex 

Audio Codecs G.711, G.729, G.722, 
L16/16kHz  

Relais uitgang  
Deurrelais 

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

Aantal drukknoppen 1 

Aansluiting  10M/100M RJ45 Ethernet 
poort 

Voeding 12V 2A extern of 802.3af 
PoE 

Ondersteunde  
protocollen 

SIP2.0, DHCP opt. 66, ON-
VIF, SMTP, 802.1x, RTSP, 
RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, 
Syslog  

Certificering IP54, IK8 

Bedrijfstemperatuur -40 tot +60°C 

Deurrelais NO, NC potentiaalvrij. Max 
30 Volt, 1 Ampère AC/DC 

Actieve output 
Schakelt simultaan met 
relais uitgang 

8 tot 10 Volt bij PoE voe-
ding. 10 tot 12 Volt bij 12 
Volt DC adapter voeding 

Input1 Input ten behoeve van 
deurcontact of REX 

De Helios IP Solo is een zeer kleine doch compleet uitgevoerde video-intercom op basis van SIP 
met 1 drukknop en een ronduit goede wide angle camera. De Solo onderscheidt zich vooral qua for-
maat; opbouw = 107 mm x 130 mm x 28 mm en inbouw = 130 mm x 153 mm x 5 mm. Strak vormge-
geven, compact en compleet. Zoals u van ons gewend bent kunt u zelf kiezen of de oproep stand-
alone / peer to peer moet plaatsvinden of via een centrale of via de cloud. Ook het toestel waar u de 
oproep op wilt ontvangen kiest u zelf. Of dat nu een vaste telefoon, een PC of een smartphone is, 
het kan allemaal. En de Solo is natuurlijk net zo multi-compatible als u gewend was van alle andere 
Helios IP varianten. De Solo valt binnen de productgroep die voorzien is van een licentiestructuur 
die speciale features ontsluit. Zo wordt integratie met een video management systeem mogelijk 
evenals integratie met domotica. En nog heel veel meer… Vraag er eens naar. 

 

Toepassing en specificaties 

http://www.rd-netcom.nl/Brochures/InfraVoIP.pdf


Add-ons 
voor de Helios IP Solo 

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

 

http://www.counterpath.com/bria-ipad-edition/
http://www.counterpath.com/bria/


Access Commander software voor het 
configureren en beheren van alle  
types Helios IP intercoms en alle Access 
Units binnen een netwerk. De software is 
op 3 verschillende niveaus toegankelijk 
met elk hun eigen rechten. 
Eenvoudig, intuïtief 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 uitste-
kend 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 inter-
coms te kunnen vinden. Vanuit de 
scanner is de webinterface van elke 
aangesloten intercom direct benader-
baar. 

  
 
Wilt u overal bereikbaar 
zijn? Met audio en vi-
deo? Dan is de Bria 
smartphone app in com-
binatie met een VoIP 
account een goede op-
tie. Audio en video over 
3G / 4G 
 
 
 
 

Een heerlijke luxe!  
Geschikt voor Apple en Android 
smartphones, PC’s en tablets.  

http://www.rd-netcom.nl/Brochures/InfraVoIP.pdf


2Wire to ethernet converters maken het mogelijk 
om over 2 aders een netwerkverbinding te realise-
ren. 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! 

We zijn u graag van dienst bij het beantwoor-
den van specifieke klantwensen. Waar we kun-
nen zullen we desgewenst de beste technische 
oplossing of juist de goedkoopste oplossing 
bieden. 
In veel gevallen is plug and play aanlevering 
mogelijk. En de kosten zijn doorgaans veel la-
ger dan een monteur ter plaatse het wiel uit la-
ten vinden. We hebben bijna alles al wel een 
keer gedaan. We kunnen zelfs een volledige 
configuratie met een VoIP cloud oplossing leve-
ren. 

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

De back-plate ofwel montageplaat is 
een handig hulpmiddel voor montage 
van de Helios IP Solo op een ongelijke 
ondergrond zoals een stenen muur of 
montage op pleisterwerk. Op een me-
talen zuil of andere metalen onder-
grond is hij niet nodig, maar het ver-
snelt en vereenvoudigt de montage 
wel. De montageplaat wordt ook toe-
gepast als de ondergrond nog niet ge-
realiseerd is. Bij het metselen van een 
beer of het storten van beton zijn de 
exacte maten bekend en wordt de 
montageplaat gebruikt om de voorbe-
reiding zo exact mogelijk te doen zon-
der dat de intercom vies wordt of be-
schadigt. De kabeldoorvoer en een 
paar draadeinden meestorten of inmet-
selen wordt een fluitje van een cent. 




