
Modularen IP domofon za
tiste, ki vedo, kaj hočejo
2N Helios IP Verso je IP domofon, ki ga lahko zaradi njegove modularnosti uporabite v različnih
rešitvah. Pri izbiri domofona se lahko glede na potrebe odločite za HD kamero z nočnim vidom,
RFID čitalec kartic in izbirate še med veliko drugimi možnostmi. Domofon omogoča tudi
preprosto integracijo v obstoječe varnostne in druge sisteme (videonadzor, kontrola dostopa,
sistem inteligentne hiše, IP telefonije).

2N Helios IP Verso je odporen IP domofon, ki omogoča delovanje v vseh vremenskih pogojih (IP54),
poleg tega pa omogoča napredno zaščito mrežne povezave z uporabo varnostnega protokola 802.1x
in je zaradi zaprtega operacijskega sistema odporen na vdore hekerjev.

Glavna zahteva zahtevnih uporabnikov je možnost izbire funkcij in visoka stopnja zaščite in
zanesljivosti. Če upoštevate dejstvo, da 2N Helios IP Verso ponuja tudi eleganten izgled, lahko 
drzno trdimo, da na trgu IP domofonov ne boste našli nič podobnega. Le en je lahko popoln !

Zakaj izbrati 2N Helios IP Verso?
• HD kamera z nočnim vidom in digitalno povečavo
• integracija v videonadzorni sistem preko ONVIF standarda
• 13,56 MHz RFID čitalec kartic z NFC podporo

 •

 

NextGen html5 administracija
•

 

možnost priklopa zunanje IP kamere
•

 

kontrola dostopa 

2N® Helios IP Verso
Popoln domofon za vsakogar

. 

Uporaba:
• poslovne stavbe
• šole in izobraževalne ustanove
• javna uprava
• stanovanjske hiše in stanovanja
• otroški vrtci
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• komunikacija preko SIP protokola ali HTTP

 

• video in avdio za mobilne telefone in tablične računalnike



Funkcije
24/7 HD nadzor
Sistemi za videonadzor v današnjih časih predstavljajo stalno komponento za zagotavljanje varnosti fizičnih oseb in varovanih območijh.
Standardi zahtevajo HD prenos slike in funkcijo nočnega vida, zato Helios IP Verso predstavlja idealno rešitev za dopolnitev videonadzornega
sistema.  

Zaščita pred vdorom
Ker gre za stalno razvijajočo se tehnologijo, se računalniki dandanes pojavljajo že v številnih napravah. Vendar pa se hkrati odpirajo vprašanja 
varnosti, saj so računalniki ranljivi s strani virusov, ki omogočajo vdor v sistem. 2N Helios IP Verso zagotavlja zaščito pred nepooblaščenimi vdori, 
saj uporablja zaprt operacijski sistem.

2N® Helios IP Eye
Aplikacija 2N Helios IP Eye omogoča sprejem klica in pregled videa iz domofonov 2N Helios IP na vašem računalniku v Windows okolju.  

Mehanska odpornost
Domofon je del opreme, ki je izpostavljena ekstremnim pogojem, kamor vključujemo vročino, dež in nevarnost pred mehanskimi poškodbami. 
Ima IP stopnjo zaščite IP54 in opravljen test IK10. 2N Helios IP Verso je izdelan tako, da je odporen na vse dejavnike, ki bi lahko vplivali na 
njegovo delovanje.

Oddaljen nadzor releja
2N Helios IP Verso omogoča oddaljen nadzor releja preko http ukaza

Zaščita pred vlomi

Varnostni sistemi so sestavljeni iz številnih komponent kot so IP kamere, kontrola dostopa,  senzorji, ... Glavni del predstavlja strežnik,
ki omogoča nadzor vseh komponent. IP domofoni omogočajo integracijo v varnostni sistem in tako predstavljajo dodatno komponento sistema,
kar poveča varnost.

 

Integracija v varnostne sisteme

 

  

E-mail sporočilo v primeru neodgovorjenega klica
2N Helios IP Verso v primeru neodgovorjenega klica pošlje elektronsko sporočilo, ki vsebuje podatke o klicu in slike iz vgrajene kamere.

Tehnični parametri
Signalizacija

    SIP 2.0 (RFC - 3261)

    Tipke
Tipke    Bela osvetlitev   
   
Število tipk   od 1 do146
Tipkovnica   dodatna možnost

    Avdio
Mikrofon   1 integriran mikrofona
Zvočnik   2W

    Avdio kodeki
Kodeki   G.711, G.729, G.722
      
    Kamera
Ločljivost    1280 (H) x 960 (V)
Vidni kot    120° (H), 90° (V), 145° (D)
IR nočni vid   da

    Video kodeki
Kodeki    H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4

           
       

    Priključki
Napajanje   12V±15%/2A DC ali PoE
PoE   PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN   10/100BASE-TX Auto-MDIX, RJ-45
Rele   NZ/NO kontakt, max 30V/1A AC/DC
Aktivni rele   10V/400mA DC

    RFID
Podprte kartice Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, 
  SmartMX, Ultralight, Ultralight C, SLE44R35,   
  my-d move (SLE66Rxx), PayPass, Legic Advant Calypso, 
  CEPAS, Moneo, PicoPass, HID iCLASS
   
    Mehanski parametri
Delovna temperatura  -40°C – 60°C
Temperatura skladiščenja -40°C – 70°C
Vlažnost   10% - 95% (not condensing)
IP zaščita   IP 54

    Dimenzije
1 modul - nadomet   107x130x28 mm
2 modula - nadomet   107x234x28 mm
3 moduli - nadomet   107x361x28 mm
1 modul - podomet   130x153x5 mm
2 modula - podomet   130x257x5 mm
3 moduli - podomet   130x361x5 mm
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Po raziskavah sodeč se polovica vlomov zgodi skozi vhodna vrata. Domofon ima razvit sistem, ki ščiti vaša vrata pred nepooblaščenim vstopom. 
Nadzor vrat je zaščiten s pomočjo kontrole varnostne ključavnice. Z uporabo dodatkov kot je senzor odprtih vrat, domofon lahko sproži alarm npr. 
če so vrata odprta na silo.


