
 
  
 

 

Dé intercom voor als gebruikszekerheid 
echt uitmaakt! 

♦ Geavanceerde technologie die levens redt 
♦ Klimaat– en schokbestendig 
♦ Oranje signaalkleur die internationaal begrepen 

wordt 
♦ Bediening met 1 verlichte drukknop die geen 

uitleg behoeft 
♦ Ongeëvenaarde kwaliteit half duplex audio en 

echo reductie; ook met veel omgevingsgeluiden 
en in panieksituaties 

♦ Automatisch meervoudig nummer kiezen bij 
 geen gehoor 
♦ IP65 classificatie 
♦ Operationeel bij temperaturen van  -25 tot +55 

graden Celsius 
♦ Toepasbaar voor bijvoorbeeld tunnels, metro’s, 

petrochemische industrie, offshore, laboratoria  
♦ Compatible met alle gangbare merken analoge 

telefooncentrales en telefoons 
 
 
 
 

2N Helios Safety Analoog. Het communicatiesysteem van 2N                      
Telekomunikace dat levens redt. Een schock– en klimaatbestendige 
intercom met IP65 classificatie. De IP65 classificatie staat voor “zeer 
robuust samengesteld” wat betekent dat de intercom tegen een hele 
flinke stoot kan en zich weinig aantrekt van stof en water. Dat moet 
uiteraard ook bij een intercom die bij rampen en in noodsituaties 
gebruikt wordt. Het uiterlijk van de 2N Helios Safety Analoog is   
dusdanig samengesteld en opvallend dat men internationaal begrijpt 
dat deze intercom bedoeld is voor gebruik in noodsituaties.                      
De oranje signaalkleur en de enkele verlichte drukknop zijn bij             
weinig licht nog steeds zichtbaar. Rampen en noodsituaties gaan 
vaak gepaard met verwarring en veel onsamenhangend omgevings-
geluid. De high performance microfoons zorgen ervoor dat degene 
die de intercom bedient verstaanbaar blijft. De optionele high                 
performance 10 Watt speaker zorgt ervoor dat degene die de               
intercom bedient de terugkoppeling duidelijk hoort. 
 
Veiligheid begint bij het anticiperen op voor de hand liggende               
risico’s in de woonomgeving, de werkomgeving of op de weg.               
Niemand vindt het leuk om aan de meest rampzalige situaties te 
denken, de gevolgen in te schatten en daar lering uit te trekken. 
Daarom heeft 2N Telecomunikace dat alvast voor u gedaan. De 2N 
Helios Safety Analoog is eenvoudig te installeren en communiceert 
op analoge basis. Hiermee heeft u een intercom die rechtstreeks 
contact maakt met bijvoorbeeld een noodcentrale, een beheerder, of 
direct met hulpverleners. 
 

2N Helios Safety first! 



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 217x109x83mm (hxbxd) 

Afmeting inbouwframe 242x136x83mm 

Gewicht 2500 gram 

Audio Half duplex met echo  
reductie 

Audio versterking 1 Watt d-klasse versterker 

Relais minimaal Voltage 9V AC,DC 

Relais max. Amperage 2A AC,DC 

Geluidsversterking 0,5 Watt 

PSTN 

 

 

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

Aantal drukknoppen 1 

Voeding 48 Volt lijnvoeding of 12V 
DC 

Deurrelais Max 48 Volt AC,DC 

Geluidsbandbreedte 300 tot 3500 Hz 

Verlichting drukknoppen 12V tot 14V 

Behuizing IP65 Classificatie 

Bedrijfstemperatuur -25 tot +55°C 

Schakelvermogen Max. 48V/1A AC 

GSM 

PBX 

BHV 
Hulpdiensten 

GSM gateway 

Helios Safety 

De 2N Helios intercoms kennen vele toepassingen, van de buitendeur van particuliere huizen tot aan multifunctionele  
gebouwen. Maar uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke producteisen. En daar voldoet de Helios Safety Analoog 
zeker aan. De prestaties en de weerstand tegen externe invloeden hebben niet zomaar de hoge classificatie IP65 gekre-
gen. We gaan er allemaal vanuit dat we het nooit zullen gebruiken, maar als de nood aan de man komt… dan hebben we 
de Helios Safety Analoog. En natuurlijk is er allerlei andere hardware beschikbaar om de oplossing compleet te maken 
zoals bijvoorbeeld telefooncentrales, GSM gateways of bedienzuilen. 

PAC-centrale 

Accessoires 
RVS snelmontagebox 
voor inbouw in een 
stenen muur 
RVS snelmontagebox 
voor inbouw in een 
holle wand 
Afwerklijst voor in-
bouwopties 


