2N® Helios Safety
Vidna pomoč v težavah

Zagotovite komunikacijo za
osebe v težavah
V številnih panogah se pojavlja potreba po vzpostavljanju alarmne povezave z osebo, ki lahko nudi pomoč.
Domofon 2N Helios Safety zaradi vidnega ohišja oranžne barve predstavlja idealno rešitev za vzpostavitev
SOS točk. Njegova dodana vrednost je visoka IP zaščita (IP65), ki zagotavlja odpornost na vodo, prah in
mehanske poškodbe, zato je uporaben tudi v ekstremnih pogojih.
2N Helios Safety je primerna rešitev za vzpostavljanje komunikacije v primeru težav na proizvodnji
liniji ali kot SOS točka na zasilnih izhodih v javni upravi ali železniški postaji.

Zaradi visoko odpornega ohišja se domofon lahko uporabi na območjih, kjer je slabša vidljivost ali
območjih, kjer je potrebno alarmiranje dogodkov. Priklop in uporaba domofona je zelo enostavna, saj
domofon preprosto priključimo na analogni priključek telefonske centrale. Za preprostejše programiranje
naprave poskrbi govorni meni, ki uporabnika vodi skozi postopek nastavljanja parametrov.

Zakaj izbrati 2N Helios Safety?
• IP65 zaščita
• Zaščita proti vandalizmu
• Oranžno ohišje
• Osvetljena tipka za klic v sili
• Analogna povezava
• Administracija preko telefona
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Tehnični parametri
Parametri
Minimalna napetost
linije
Minimalni tok
linije
Pasovna širina

Avdio
Ojačevalnik
15 mA (Off-hook)
300 do 3500 Hz (20 do 60 mA)

Mehanski parametri
Zaščita
Delovna temperatura
Dimenzije
Teža

Integriran (0,5 W)

20V (Hang-up)

Ostali parametri
Rele
Osvetlitev

IP 65
od -25°C do +55°C
217x109x83 mm (VxŠxG)
2500 g

Prenapetostna zaščita

max. napetost 48 V AC, DC
min. napetost 9 V AC, DC
max. tok
2 A AC, DC
napajanje
12 V
max. napetost 14 V
poraba toka
max. 150 mA
1000 V (8 / 20 µs)

2N® Helios domofoni
Analogni domofon 2N Helios so idealna rešitev za
nadomestitev klasičnih domofonskih sistemov v
okoljih s telefonsko centralo.
Z uporabo analogne telefonske centrale omogočite
uporabo naprednih funkcij kot so preusmeritev klica,
posredovanje klica, odklepanje vrat preko mobilnega
telefona, ...
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