
 

 

♦ Voordelig instapmodel deurintercom 
♦ Eenvoudige en vooral snelle installatie 
♦ 0,5 Watt Speaker 
♦ 1 of 2 verlichte knoppen 
♦ Tamper switch 
♦ Deurrelais aangestuurd middels DTMF  
   mono stabiel/bi stabiel 
♦ RVS frontpaneel 
♦ RJ11 input 
♦ Montage: inbouw, opbouw en holle wanden 
♦ Koppeling met een telefooncentrale zorgt 

voor een zeer betaalbare en flexibele oplos-
sing binnen grootschalige toepassingen 

 
 
Doelgroepen: 
 
♦ Scholen 
♦ Ziekenhuizen 
♦ Verzorgingstehuizen 
♦ Parkeergarages 
♦ Alle denkbare openbare gebouwen 
♦ Villa’s, andere privécomplexen 

De 2N Helios Uni analoog is de analoge intercom die een zeer 
voordelige oplossing vormt voor toegangscontrole en deurcommu-
nicatie. Dankzij de geïntegreerde relais kan tijdens het spreken 
met de bezoeker de deur geopend worden door                        
simpelweg de juiste combinatie van toetsen op de (mobiele) tele-
foon in te drukken.  
De Helios Uni Analoog is ideaal voor grootschalige toepassingen 
zoals scholen, parkeergarages, overheidsgebouwen, winkelcentra,  
ziekenhuizen, zorgcentra en publieke gebouwen.  De Helios Uni 
Analoog is robuust, elegant en zeer breed inzetbaar door de kracht 
van de eenvoud; zowel qua design als qua installatie. 
De Helios Uni Analoog kan uitstekend in de buitenlucht toegepast    
worden. Standaard wordt de Uni geleverd als inbouwintercom, ook 
voor holle wanden. De kunststof inbouwbak voor stenen muren 
wordt standaard bijgeleverd en de holle wand montage is geïnte-
greerd in de behuizing van de intercom. 
Hierdoor is de Helios Uni Analoog razendsnel te monteren. Maar 
als opbouw de beste optie is, is er een optionele opbouwbox be-
schikbaar. Die is gemaakt van dik gietaluminium waardoor de in-
tercom een goede weerstand biedt tegen vandalisme en sabotage. 
En mocht iemand het proberen om de Helios Uni Analoog te sabo-
teren, dan slaat de tamperswitch alarm. 
 
Een zeer complete intercom voor een uitstekende prijs. 
 
 

Dé intercom voor  
grootschalige toepassingen 



Zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst wor-
den gebruikt in welke vorm dan ook. Druk– en zetfouten voorbehouden. 
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Passieve switch NC/NO contacten, max 30V/1A 
AC/DC 

Relais 9 tot 48 Volt AC, DC 

Omgevingstemperatuur -25°C tot +55°C 

Opslagtemperatuur -40°C tot +70°C 

Opslag luchtvochtigheid 10%-95% (niet condenserend) 

Afmetingen 193x115x57mm (max) 

Classificatie IP54 

 

 

Relais 9 tot 48 Volt DC 

Knoppen 1 of 2 verlichte drukknoppen 

Voeding verlichte druk-
knoppen 

12 tot 14 Volt 

Microfoon 1 geïntegreerde microfoon 

Speaker 0,5 Watt 

Behuizing Zwart ABS kunststof met dikke 
Marine Quality RVS frontplaat 

Voeding 12V±15% DC / 1A 

Praktisch gebruik: Vaak is er niet meer nodig dan één of twee drukknoppen en een top spreek -luisterverbinding. Dat 
is nu precies wat de Helios Uni Analoog doet. Heel basic, betrouwbaar en eenvoudig in gebruik. 
 
Tamper switch: Dit is een interne schakelaar in de Helios die vandalisme detecteert en daar terugkoppeling van 
geeft aan  
bijvoorbeeld een externe alarminstallatie. U kunt dus zien of een persoon een poging tot sabotage van de Helios unit heeft 
ondernomen en/of u kunt technici sturen naar de exacte plek waar zij nodig zijn. Bij grootschalige toepassingen is dit    
absoluut een meerwaarde. 
 
Installatie: De hardware-installatie is snel en eenvoudig en daarmee tijdbesparend. Zeker in combinatie met een RJ11 
connector. De intercom is standaard uitgevoerd met geïntegreerde montageklemmen voor een holle wand. Ook zit er stan-
daard een kunststof inbouwbox bijgeleverd. Een robuuste zwarte gietaluminium opbouwbox kan separaat worden  
bijgeleverd. 
 

Hiermee is de Helios Uni Analoog in alle opzichten helemaal voorbereid om grootschalig te worden ingezet. 
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Easygate  
Analoge GSM gateway 



 
Easygate analoge gsm gateway 

ATA converter analoog / VOIP 

Opbouwbox Inbouwbox standaard bijgeleverd en 
holle wand montage geïntegreerd in 
de behuizing 

 

Functionaliteit, kwaliteit, 
duurzaamheid en schoonheid 

Randapparatuur, koppelingen, en aanstu-
ring vragen vaak extra aandacht voor de 
voeding. Of dat nu 48 Volt, 12 Volt of 24 
Volt is, we hebben een passende oplos-
sing beschikbaar vanuit ons portfolio van 
Dycon Power Solutions. Er zijn tevens 
PoE loop thru voedingen en PoE splitters 
(12 Volt en 24 Volt) beschikbaar om voor 
de meest uiteenlopende toepassingen een 
oplossing te realiseren. 
 
Ik wil meer info 
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