
 
  
 

 

♦ Geavanceerde technologie in smaakvol  
 design 
♦ Wereldwijd klimaatbestendig 
♦ Bellen vanaf de entreedeur naar een vast  

toestel, pc, tablet of GSM 
♦ Verschillende opties zoals numeriek  
   toetsenbord, camera, extra relais, info panel,          
   kaartlezer en extern IP relais 
♦ Hoge kwaliteit audio, full duplex 
♦ Communicatie over IP; SIP 
♦ Op- en inbouw 
♦ Uit te breiden tot wel 54 fysieke drukknoppen 

(uitbreidingsmodules van 8 of 16 drukknop-
pen) en tot wel 999 binnenposten met een 
numeriek toetsenbord i.c.m. met een  
professional licentie 

♦ Ook leverbaar met een RVS 316 bedienzuil 
♦ Voorgeprogrammeerde audiofiles 
♦ Dubbele deurbediening voor luchtsluizen 
♦ Timerinstellingen (systeem actief/inactief) 
♦ Automatisch meervoudig nummer kiezen bij 
 geen gehoor 
 
N.B. CISCO GECERTIFICEERD 

2N Helios IP Vario. Het deur communicatiesysteem van 2N Tele-
komunikace. Het is een ideaal product als vervanger voor traditio-
nele intercomsystemen en biedt u meer mogelijkheden. De 2N 
Helios IP Vario intercom staat u toe met bezoekers die bij de     
ingang staan te spreken en de deur te openen middels een pc,    
IP/SIP-telefoon of uw GSM. De 2N Helios IP Vario, een flexibel     
modulair systeem, maakt aangepaste oplossingen mogelijk.          
Er zijn ontwerp– en bouwsystemen van verschillend formaat om 
aan de wensen en eisen van uw klant tegemoet te komen.  
 
Verlichte drukknoppen voor simpel en snel bellen kunnen worden 
uitgebreid met een numeriek toetsenbord voor het openen van de 
deur of het kiezen van voorgeprogrammeerde telefoonnummers. 
 
Dankzij de geïntegreerde relais kan tijdens het spreken met de 
bezoeker de deur geopend worden door simpelweg de juiste    
combinatie van toetsen op de telefoon in te drukken. Deze combi-
natie wordt door de 2N Helios IP Vario herkend waardoor het    
onmogelijk is de deur per ongeluk te openen.  
 
Potentiële gebruikers zijn huiseigenaren, MKB en grote bedrijven 
die willen zorgdragen voor de veiligheid van hun bezittingen. Het 
unieke ontwerp vormt een fraaie decoratie voor de entree en de  
uitmuntende techniek zorgt ervoor dat u niet alleen kunt horen en 
zien wie er bij de entree staat, ook terwijl u niet in het gebouw aan-
wezig bent, maar dat u ook kunt bepalen of deze persoon wel of 
geen toegang krijgt. De strakke, vlakke afwerking zorgt ervoor dat 
vuil zich niet makkelijk hecht waardoor deze parel van uw entree 
ook netjes blijft en gemakkelijk te reinigen is. Het toepassen van 
de 2N Helios IP Vario vergt geen speciale installatie of bedrading. 
Het is eenvoudig te koppelen aan een op IP gebaseerd netwerk 
(SIP).  

Het meest ideale  
deur communicatiesysteem over IP! 



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

2N Helios IP Vario deur communicatiesystemen kennen vele toepassingen, van bijvoorbeeld de buitendeur van particulie-
re huizen tot aan multifunctionele gebouwen. Deze communicatiesystemen kunnen oude intercomsystemen gedeeltelijk of 
geheel vervangen en bieden dan unieke innovatieve mogelijkheden voor de gebruiker. Het is niet alleen mogelijk om te 
spreken op elk moment, zelfs als u op vakantie bent, vanaf elke plek via internet of het GSM netwerk, maar u kunt ook de 
persoon zien op uw PC over internet, op uw smartphone of op een VoIP beeldtelefoon. Optische communicatie gebruik-
makend van het internet biedt vele voordelen omdat internet tegenwoordig vrijwel overal beschikbaar is. 

Erkende Dealer 
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Mobiel 

IP toestel 

IP toestel 

Aantal drukknoppen 1, 3, 6 (intercom), 14, 22, 
30, 38, 46, 54 (per 8 of 16) 

Aansluiting  10M/100M Ethernet poort 

Voeding 12V extern of PoE 

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

Verlichting drukknoppen 12V 

Behuizing Buitenlucht (optionele be-
scherming tegen regen) 

Bedrijfstemperatuur -25°C tot +55°C 

Schakelvermogen Max. 48V/1A AC 

2N Helios 

video IP toestel 

LAN 

Internet 

Voor nagenoeg elke denkbare situatie rond toegangscommunicatie biedt RD-NetCom wel een oplossing. En anders wordt 
onze R&D afdeling graag uitgedaagd. Naast alle features van de buitenpost biedt RD-NetCom diverse opties voor de  
binnenpost(en). Zelfs peer-to-peer naar een specifieke handset van een SIP-DECT telefoonset is een fluitje van een cent. 
Ideaal voor kleine bedrijven met verschillende afdelingen. Maar de Helios is ook multicompatible met een waslijst aan tele-
fooncentrales, soft PBX’s en andere moderne telefonie oplossingen. Dus ook voor de meest uitgebreide situaties met vele 
intercoms en honderden binnenposten: Helios! En… nog veel belangrijker: de Helios intercom biedt uw klant de voordelig-
ste total cost of ownership in de markt. De installatie en programmering is snel en eenvoudig realiseerbaar. 

Analoge intercoms vervangen door een IP intercom zonder de 
bedrading te vervangen doet u met een Jetcon 2502 media-
converter. Deze converters zetten een VDSL2-verbinding op 
over 2 draden over een afstand tot wel 1 kilometer met ruim 
voldoende bandbreedte voor full duplex communicatie, camera 
en toegangscontrole. En… de Jetcon 2502 blijft probleemloos 
zijn werk doen tussen -40 en +70 graden Celsius. Onder alle 
weersomstandigheden een stabiele verbinding, dat is uniek! 



Impressie en de modulaire                                          
opbouw van de Helios IP Vario. 

Optionele 
kaartlezer 

Optioneel 
extra relais 

Tot wel 54 fysieke 
drukknoppen 

Regenkap opbouw 

Met of zonder camera 
Met of zonder keypad 

Inbouwbak voor snelle 
montage en mooie           
afwerking 

Geïntegreerd in een 
RVS zuil, leverbaar in 
alle soorten en maten 

 

Functionaliteit, kwaliteit, 
duurzaamheid en schoonheid 



Zuil op lengte voor voetgangers 

Zuil op lengte voor auto’s 

Zuil op lengte voor vrachtwagens en auto’s 

 
Functionaliteit, kwaliteit, duurzaamheid en schoonheid 

bijeen gebracht in de RVS bedienzuilen van RD-NetCom 
 
De combinatie van de Helios intercom samen met een RVS zuil is een juweel voor een entree.     
En omdat de zuilen door RD-NetCom in eigen beheer worden ontwikkeld, kunnen ze aangepast      
worden voor verschillende soorten apparatuur en toepassingen; ook voor intercoms van andere 
merken. 

De geborsteld RVS 316 zuil laat zich niet kennen                                          
in ons weerbarstige zeeklimaat. 

 

Functionaliteit, kwaliteit, 
duurzaamheid en schoonheid 


