
                     Univerzalni IP domofon
2N Helios IP UNI je SIP domofon, ki zagotavlja cenovno ugodno rešitev za kontrolo dostopa
in komunikacijo z obiskovalci. Domofon omogoča full-duplex prenos govora, integriran rele za
odklepanje vrat in 1 ali 2 osvetljeni tipki. IP Uni je primerna rešitev za stanovanjske hiše,
šole, parkirišča, nakupovalne centre, bolnice in javne ustanove.

Zaradi sodobnega izgleda in razpoložljivih montažnih elementov omogoča hitro in enostavno
namestitev na različne površine.

Značilnosti:
• Enostavna namestitev
• 1W zvočnik
• 1 ali 2 osvetljeni tipki
• Tamper stikalo

Prednosti:
• Cenovno ugodna rešitev
• Nadzor releja preko DTMF 
• Kovinsko ohišje
• Kompatibilen z 2N Helios IP Manager

Ciljne skupine:
• Šole
•  Bolnice
• Stanovanjske hiše
• Javne ustanove
• Ostalo

2N® Helios IP UNI
Cenovno ugoden IP domofon 

• Vizualna navigacija - namenjena za gluhe

  i kinovakom d.o.o.
inovativne komunikacije
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Signalizacija
    SIP 2.0 (RFC - 3261)

   Tipke
Različica      Z osvetlitvijo
Število tipk  1 ali 2

    Avdio
Mikrofon     1 integriran mikrofon 
Zvočnik   1W
   
    Avdio kodeki
Kodeki   G.711, G.729, G.722

    Priključki
Napajanje  12V±15%/1A DC ali PoE
PoE   PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN   10/100BASE-TX Auto-MDIX
Pasivno stikalo  NC/NO kontakt, max 30V/1A AC/DC
Aktivno stikalo           12V/700mA DC

    Ostalo
Delovna temperatura od - 40°C do + 55°C
Temperatura skladiščenja  od - 40°C do + 70°C
Dimenzije  192x115x57 mm
IP zaščita   IP54

Tehnični parametri

Funkcije

2N Helios IP Manager:
2N Helios IP Manager je računalniška aplikacija za administracijo več IP domofonov v IP omrežju. Omogoča kreiranje območij za določanje pravic dostopa,
določanje uporabniških pravic, urejanje uporabniških podatkov, …
Uporaba:
Aplikacija omogoča hitrejšo in bolj enostavno administracijo več IP domofonov. Administracija poteka preko enega računalnika, spremembe pa lahko
shranimo s pritiskom ene tipke.

 

Osvetljene tipke:
2N Helios IP UNI je opremljen z 1 ali 2 osvetljenima tipkama.
Uporaba:
Osvetljene tipke omogočajo boljšo vidnost in enostavno uporabo tudi ponoči.

 

Tamper stikalo:
2N Helios IP UNI ima stikalo, ki se lahko uporablja za zaznavanje nepooblaščenega odpiranja domofona.
Uporaba:
V primeru uporabe Tamper stikala imate natančen pregled nad nepooblaščenimi odpiranjem ali poškodovanjem domofona, s pomočjo katerega lahko
tehnike pošljete na ustrezno lokacijo.

 

Časovni profili:
Časovni profili omogočajo nastavitev klica glede na uro in glede na dan v tednu
Uporaba:
Podnevi je lahko alarmni klic usmerjen na receptorja, ponoči pa na varnostno službo

Nadzor releja preko DTMF:
2N Helios IP UNI omogoča nadzor integriranega releja preko DTMF tonov med aktivnim klicem. 2N Helios IP UNI podpira vse tipe DTMF signalizacije (In
band, RTP in SIP Info).
Uporaba:
Ob pritisku tipke domofon 2N Helios IP UNI vzpostavi klic na definirano telefonsko številko. Ko se uporabnik na klic javi, lahko preko številčnice telefonskega
aparata odklene vrata.

 

 

Družino domofonov 2N Helios IP sestavlja širok nabor domofonov
za različne namene– varovanje, poslovne stavbe, alarmiranje, ...

Domofoni zagotavljajo povezavo s samostojnimi IP telefoni, IP 
telefonskimi centralami in varnostnimi sistemi. Domofoni 2N s 
svojimi certifikati zagotavljajo skladnost z IP rešitvami kot
so Avaya, Cisco, …

2N® Helios IP domofoni:

2N® Helios IP Force 2N® Helios IP Safety2N® Helios IP Vario 2N® Helios IP Uni
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Vlaga


