
Poskytněte každému v nouzi 
spojení s kompetentní osobou
Určitě jste si již někdy položili otázku, kolika osobám jste mohli poskytnout pomoc v nesnázích, pokud 
byste jim umožnili spojení s kompetentní osobou, která může pomoci. A přesně to je úkol pro analogový 
interkom 2N® Helios Safety. Díky výrazné barvě je snadno k nalezení i ve zhoršené viditelnosti a navíc 
disponuje nejvyšší třídou krytí dle normy IP65. Je odolný vůči vodě, prachu i mechanickému poškození.

Nouzový interkom 2N® Helios Safety je ideálním řešením nejen pro přivolání pomoci k výrobní lince 
v těžkém průmyslu či za snížené viditelnosti ve slévárně, ale i jako interkom na evakuačním místě 
například v objektu státní správy či na nádraží. V případě krizové situace dokáže zprostředkovat 
obousměrnou komunikaci mezi dvěma místy a jeho nepřehlédnutelná oranžová barva a modře 
podsvícené tlačítko zaručí, že ho v případě potřeby každý snadno najde a dovolá se pomoci.

Analogový interkom 2N® Helios Safety je v antivandal provedení a najde své využití zejména v místech, 
kde je snížená viditelnost nebo potřeba nouzových volání. Pouhým připojením do analogové pobočkové 
ústředny ho lehce integrujete do stávajícího telefonního systému a můžete ho ihned začít používat.  
Jeho nastavení a ovládání je velmi jednoduché pomocí hlasového menu.

Využití:
• Parkoviště
• Vlaková nádraží
• Letiště
• Dálnice
• Průmyslové zóny

2N® Helios Safety
Nepřehlédnutelná pomoc v krizových situacích

Máte-li zájem o naše produkty, volejte na číslo +420 261 301 400, nebo napište e-mail na obchod@2n.cz.
Pro více informací www.2n.cz. 

Proč zvolit 2N® Helios Safety:
• Nejvyšší třída krytí dle normy IP65
• Odolný kryt v antivandal provedení
• Výrazná oranžová barva
• Podsvícené nouzové tlačítko
• Dvoudrátové analogové zapojení
   do PBX/GSM/PSTN
• Vzdálená správa pomocí telefonu
• Univerzální spínaný výstup



Základní zapojení:
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Parametry
Minimální napětí linky 20V (zavěšený stav) 
Minimální proud linky 15 mA (vyvěšený stav)
Šířka pásma  300 až 3500 Hz (20 až 60 mA)

    Mechanické vlastnosti
Stupeň krytí  IP 65
Rozsah provozních teplot -25°C až +55°C
Rozměry (modul)  217x109x83 mm (v x š x h)
Hmotnost jednotky  max. 2500 g

    Audio
Integrovaný zesilovač 0,5W výstupní výkon

    Ostatní parametry
Spínač    max. napětí 48 V AC, DC
    min. napětí 9 V AC, DC
    max. proud 2 A  AC, DC
Prosvětlení  jmen. napětí 12 V
   max. napětí 14 V
   odběr max. 150 mA
Odolnost proti přepětí 1000 V (8 / 20 μs)

Technické parametry

Údaje v závorce vystihují podmínky, při kterých je hodnot dosaženo

Skupina 2N® Helios Analog:
Naše analogové dveřní a bezpečnostní interkomy 
skupiny 2N® Helios nahrazují klasické systémy 
zvonků v objektech, kde je instalovaná pobočková 
telefonní ústředna. 
Díky využití služeb stávající analogové ústředny 
šetří nejen náklady na nové řešení, ale nabízí i 
dokonalejší a širší služby, např. přesměrování v době 
nepřítomnosti (na jiné pracoviště, na záznamník, 
apod.) nebo přepojení hovoru (např. ze sekretariátu 
na požadovanou konkrétní osobu).
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