
♦ Geavanceerde VoIP intercom die weerstand 
biedt tegen de meest zware omstandigheden. 

♦ Klimaatbestendig en robuust doch elegant. 
♦ Bediening met maximaal 146 verlichte druk-

knoppen. Modulair op te bouwen met sets van 
vijf drukknoppen. 

♦ Ongeëvenaarde kwaliteit full duplex audio met 
2 Watt speaker. 

♦ Automatisch meervoudig nummer kiezen bij 
 geen gehoor. 
♦ Optioneel 13,56 MHz smart card reader met 

NFC support. 
♦ 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. 

♦ Optioneel wide angle HD infrarood camera. 
♦ Modulair op te bouwen en uit te breiden met 

onder andere een tamper switch, I/O module, 
info panel, RFID kaartlezer, extra drukknoppen 
en numeriek toetsenbord. 

♦ Voeding 12 Volt DC of PoE. 
♦ Verkrijgbaar met opbouw- en inbouwframe. 

De Helios IP Verso Security VoIP intercom is 
uniek in zijn soort. Alle topfeatures van alle                 
intercoms ooit gebouwd komen samen in het 
prachtige design van de Helios IP Verso. 
Geen concessies, absoluut perfect! 

Robuustheid, functionaliteit, duurzaam-
heid en schoonheid komen samen 



Erkende Dealer 
 
 
 
 
 
        
 
————————————————————————— 
        RD-NetCom B.V. importeur en distributeur van 2N Telekomunikace 

De Corantijn 8, 1689 AP Zwaag , tel;  0229-216922 
www.rd-netcom.nl 

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

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

Gewicht 2000 gram 

HD IR camera 640 x 480 tijdens gesprek 
1280 x 960 voor opname 
(120 graden x 90 graden) 

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

Audio 2 Watt, full duplex 

Versterking 78 db (< 1 m) 

Relais uitgang Potentiaalvrij 

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

Aantal drukknoppen 1 tot 146 (stappen van 5) 

Aansluiting  10M/100M RJ45 Ethernet 
poort 

Voeding 12V 2A extern of PoE 

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

Verlichting drukknoppen 12V 

Codecs G711, G722, G729, L16 

Bedrijfstemperatuur -40 tot +60°C 

Schakelvermogen Max. 48V/1A AC 

U kiest zelf de samenstelling van de intercom en u kiest waar de oproep van de intercom binnen 
moet komen. Of dat nu een vaste telefoon, DECT-telefoon, een PC of een smartphone is, het 
kan allemaal. En de Verso is natuurlijk net zo multi-compatible als u gewend was van alle andere  
Helios IP varianten. De optionele wide angle infrarood HD camera is Onvif 2.0S compatible en 
sluit naadloos aan op menig CCTV-systeem. De 13,56 MHz kaartlezer is multi-compatible met de 
meest gebruikte RFID kaarten die in omloop zijn (zie compatibiliteitslijst). Met de Helios IP Verso 
wordt de intercom verheven van een deurspreekstation naar een gebruiksvriendelijke, flexibele 
en integreerbare beveiligingstool met een toepassingsgebied van een ambassade tot een kinder-
dagverblijf en van een bedrijven-verzamelgebouw tot een particuliere woning. 



VoiceBlue Next  
VoIP GSM-
Gateway 

2Wire media  
convertor om tot wel 
220 meter te over-
bruggen over twee 

aders 

Randapparatuur en software  
voor de Helios IP Verso 

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. Wilt u met één 
muisklik de deur openen dan is een 
Enhanced Integration licentie vereist. 

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. 

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

  
 
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.  

Randapparatuur, koppelingen, en aan-
sturing vragen vaak extra aandacht voor 
de voeding. Of dat nu 48 Volt, 12 Volt of 
24 Volt is, we hebben een passende 
oplossing beschikbaar vanuit ons port-
folio van Dycon Power Solutions. Er zijn 
tevens PoE loop thru voedingen en PoE 
splitters (12 Volt en 24 Volt) beschik-
baar om voor de meest uiteenlopende 
toepassingen een oplossing te realise-
ren. 
 
Ik wil meer info 

mailto:info@rd-netcom.nl?subject=Meer%20info%20over%20Dycon%20


GS GXV3275 

Touch screen video-

GS GXV3240 

IndoorTouch 

De cross-over tussen een tablet en 

handsfree SIP video-phone 

GS DP750 

GS DP720 

Long range SIP dect 



Zuil op lengte voor auto’s 

Zuil op lengte voor vrachtwagens en auto’s 

Functionaliteit, kwaliteit, 
duurzaamheid en schoonheid 

Functionaliteit, kwaliteit, duurzaamheid en schoonheid bijeen  
gebracht in de RVS bedienzuilen van RD-NetCom 

 
De combinatie van een 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 verschil-
lende soorten apparatuur en toepassingen; ook voor intercoms van andere merken. 
 

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

Zuil op lengte voor voetgangers 



 
Met de inbouw van de Helios IP Verso Touch Screen module bedient u de intercom zoals u 
gewend bent met een smartphone of tablet. De opbouw van het menu is logisch en bij dag 
en nacht goed zichtbaar. De bediening is kortweg intuïtief. Met 1 module is de intercom in 1 
keer helemaal compleet. 
 
Inhoud 
 Telefoonboek 
 Keypad 
 Infopanel 
 Foto’s of logo’s uploaden en weergeven 
 Volledig op afstand te beheren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het telefoonboek kan maximaal 1999 contacten bevatten en kan opgedeeld worden in 
bedrijven of gebouwen of afdelingen zodat de hele telefoonboekstructuur zelfs bij uitgebrei-
de configuraties overzichtelijk blijft. En voor hele grote configuraties of simpelweg gemak zit 
er ook nog een zoekfunctie in. 
 
De keypad (numeriek toetsenbord) kan gebruikt worden voor een belfunctie, snel-
kiesnummers (toestelnummer, appartementnummer) en om met een code de toegang te 
openen. Als de keypad in security-mode gezet wordt, wisselen de cijfers op het numeriek 
toetsenbord telkens van plek na gebruik. Elk getal staat dus telkens op een andere plaats. 
Hiermee komt deze toepassing weer op een fatsoenlijk beveiligingsniveau als de toegang 
met een code geopend moet worden. Afkijken is nagenoeg niet meer mogelijk en met infra-
rood-gevoelige attributen worden per definitie de verkeerde afdrukken zichtbaar. 
 
 

De Helios IP Verso Touch Screen 
Bedien de Verso zoals een smartphone 



 
Het infopanel ofwel het openingsscherm kan naar wens (digitaal) aan-
gepast worden met een bedrijfslogo, het adres / huisnummer, familienaam, 
foto etc. Het infopanel heeft een hoge attentiewaarde en kan zelfs gebruikt 
worden voor reclamedoeleinden voor lopende acties, speciale aanbiedingen 
of gewoon voor naamsbekendheid of herkenbaarheid. 
 
Beheer op afstand wordt steeds belangrijker en omdat de Touch 
Screen module volledig digitaal is, kan de hele intercom op afstand beheerd 
worden. 
Beheer op afstand is veel goedkoper dan iemand langs laten komen in geval 
van wijzigingen. Geen gefriemel meer meer naamkaartjes of een lelijk stic-
kertje op de drukknop; inloggen, wijzigen, opslaan, klaar, real time... 
Na gebruik gaat na een instelbaar aantal seconden het display automatisch 
terug naar het beginscherm (infopanel).  
 
Met de Helios IP Verso Touch Screen module bedient uw bezoeker de inter-
com zoals men gewend is met een smartphone of tablet. 
U heeft altijd een full duplex VoIP intercom die volledig voldoet aan de wen-
sen, voor nu en in de toekomst. 



De Helios IP Verso wordt geleverd in losse modules die simpel en snel te monteren en aan te 
passen zijn. Groot voordeel is dat de intercom niet eerst gedemonteerd hoeft te worden en daar-
na weer samengesteld bij de installatie. De samenstelling is logisch, intuïtief en een handleiding 
is niet nodig bij de montage. 
 
We maken het u graag makkelijk; bel of e-mail voor een offerte op maat. 

Impressie en modulaire opbouw van de 
Helios IP Verso 

+ + = 

Bestelcode 
2N9155035 
Module met vijf 
drukknoppen 

2N9155022 
Opbouw Frame met 
twee sparingen 

Bestelcode 2N9155101C 
Basismodule met camera of 
 
Bestelcode 2N9155101 
Basismodule zonder camera 

Bestelcode 
2N9155031 
Keypad module 

Bestelcode 
2N9155030 
Verlichte infopanel 
module 

Bestelcode 
2N9155032 
125 KHz kaartlezer 
 
Bestelcode 
2N9155033 
13,56 MHz RFID 
kaartlezer 

De zwarte blind 
module wordt stan-
daard bijgeleverd 
en past u toe als er 
geen extra modules 
worden toegevoegd 

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

Opbouwvariant met twee sparingen 



+ + = 

Bestelcode 
2N9155035 
Module met vijf 
drukknoppen 

Bestelcode 
2N9155023 
Opbouw Frame met 
drie sparingen 

Bestelcode 2N9155101C 
Basismodule met camera of 
 
Bestelcode 2N9155101 
Basismodule zonder camera 

Bestelcode 
2N9155031 
Keypad module 

Bestelcode 
2N9155030 
Verlichte infopanel 
module 

Bestelcode 
2N9155032 
125 KHz kaartlezer 
 
Bestelcode 
2N9155033 
13,56 MHz RFID 
kaartlezer 

Inclusief kunst-
stof achter- 
paneel voor 1 
module 

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

Opbouwvariant met drie sparingen 



+ = 

Bestelcode 
2N9155035 
Module met vijf 
drukknoppen 

2N9155021 
Opbouw Frame met 
één sparing 

Bestelcode 
2N9155031 
Keypad module 

Bestelcode 
2N9155030 
Verlichte infopanel 
module 

Bestelcode 
2N9155032 
125 KHz kaartlezer 
 
Bestelcode 
2N9155033 
13,56 MHz RFID 
kaartlezer 

Configuratie in– en uitlezer voor Who’s in and who’s out registratie middels Helios IP manager software 

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

Opbouwvariant met één sparing 



+ + = 

2N9155015 
Inbouwbox (holle wand 
montage én stenen muur) 
voor een frame met twee 
sparingen 

2N9155012 
Inbouw Frame 
met twee sparin-
gen 

Bestelcode 2N9155101C 
Basismodule met camera of 
 
Bestelcode 2N9155101 
Basismodule zonder camera 

+ 

Bestelcode 
2N9155035 
Module met vijf 
drukknoppen 

Bestelcode 
2N9155031 
Keypad module 

Bestelcode 
2N9155030 
Verlichte infopanel 
module 

Bestelcode 
2N9155032 
125 KHz kaartlezer 
 
Bestelcode 
2N9155033 
13,56 MHz RFID 
kaartlezer 

De zwarte blind 
module wordt stan-
daard bijgeleverd 
en past u toe als er 
geen extra modules 
worden toegevoegd 

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

Inbouwvariant met twee sparingen 



+ + = 

Bestelcode 
2N9155035 
Module met vijf 
drukknoppen 

Bestelcode 
2N9155013 
Inbouw Frame met 
drie sparingen 

Bestelcode 2N9155101C 
Basismodule met camera of 
 
Bestelcode 2N9155101 
Basismodule zonder camera 

Bestelcode 
2N9155031 
Keypad module 

Bestelcode 
2N9155030 
Verlichte infopanel 
module 

Bestelcode 
2N9155032 
125 KHz kaartlezer 
 
Bestelcode 
2N9155033 
13,56 MHz RFID 
kaartlezer 

+ 

Bestelcode 
2N9155016 
Kunststof inbouwbox  
voor 1 basisunit en  
2 modules 

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

Inbouwvariant met drie sparingen 



+ = 

Bestelcode 
2N9155035 
Module met vijf 
drukknoppen 

2N9155011 
Inbouw Frame voor 
één sparing 

Bestelcode 
2N9155031 
Keypad module 

Bestelcode 
2N9155030 
Verlichte infopanel 
module 

Bestelcode 
2N9155032 
125 KHz kaartlezer 
 
Bestelcode 
2N9155033 
13,56 MHz RFID 
kaartlezer 

Configuratie in– en uitlezer voor Who’s in and who’s out registratie middels Helios IP manager software 

+ 

2N9155014 
Kunststof inbouwbox 
voor één module 

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

Inbouwvariant met één sparing 



Het hoofdmenu is in één oog-
opslag overzichtelijk. 

De Helios IP kan periodiek een zelftest doen. Als de intercom niet goed 
functioneert, dan ziet u dat terug in de Helios IP manager software. Via de 
webinterface kunt ook altijd op afstand real time testen. 

Impressie van de webinterface en        
een kleine greep uit de features 

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



De Helios IP kan 
beelden van een 
externe camera 
importeren tijdens 
de spreekluister-
verbinding. U kunt 
zelfs tijdens een 
gesprek wisselen 
van   camera door 
“1” of “2” op de 
telefoon in te toet-
sen. Zo heeft u 
vanuit verschillen-
de hoeken een 
goed overzicht op 
de entree en de 
bezoeker. 

Met “Automation” 
kunt u op basis van 
een status of event 
een actie uit laten 
voeren. Hier zijn 
veel combinaties 
mee mogelijk. In het 
voorbeeld hiernaast 
wordt een HTTP 
commando uitge-
stuurd n.a.v. een 
DTMF-code die ook 
de deur opent. 

Een hele goede  
audiokwaliteit is  
uiteraard van  
primair belang.                
De parameters 
van zowel de             
microfoon en de 
speaker zijn zeer 
specifiek aan te 
passen aan ver-
schillende situa-
ties, wensen of 
eisen. 

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



Een e-mail ontvangen als een 
intercom-oproep niet is beant-
woord? Of bij elke oproep? 1, 
3 of 5 snapshots erbij? Het 
kan allemaal! 

Met de tijdprofielen 
kunt u aangeven 
waar de intercom op 
welk moment van 
de dag / week naar-
toe moet bellen. 

Met de user sounds 
ofwel door u zelf 
gesproken tekst of 
anderszins, maakt u 
de intercom op 
maat. “Een moment 
geduld alstublieft, u 
wordt zo spoedig 
mogelijk te woord 
gestaan”. Of “De 
deur is ontgrendeld, 
komt u verder”. 
Het kan allemaal en 
nog heel veel meer! 

Helios IP Verso, 
geen concessies, absoluut perfect! 


