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Tržní segment: Průmysl

2N® Helios IP Safety
Prvotřídní bezpečnostní interkom

VHODNÉ PRO:
• TOVÁRNY/ZÁVODY
• VÝROBNÍ HALY
• NÁKLADNÍ PROSTORY
• OSTRAHU MAJETKU

VÝHODY:
• ODOLNOST VŮČI VNĚJŠÍM VLIVŮM
• BYTELNÝ DESIGN
• JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

2N® Helios IP Safety
Prvotřídní bezpečnostní interkom

Pojem:

Interkom
Nouzový interkom musí splnit celou řadu očekávání. Jeho základní funkcí je poskytnout osobě v nesnázích spojení s kompetentní obsluhou, která může pomoci. Je nezbytné, aby byl
snadno k nalezení a jednoduše ovladatelný. Za všech okolností
musí být spolehlivý a plně funkční, odpovídající designové provedení musí odolávat povětrnostním vlivům i mechanickému
poškození.
Design i barevné provedení interkomu se maximálně podřizují funkčnosti, přesto
musí mít celkový vzhled na odpovídající úrovni. Odolnost vůči prostředí je nutností,
nesmí ale omezovat uživatelský komfort a srozumitelnost komunikace.
Funkčnost interkomu je dána způsobem jeho připojení k síti a konfigurací. Jednoznačnou výhodu mají IP zařízení fungující na standardu SIP, umožňující duplexní
přenos hlasu, přesměrování hovoru a interoperabilitu s jinými, třeba i vzdálenými
systémy.
Správa interkomu je nezbytná činnost a její celková náročnost určuje efektivitu
práce ve firmě. Proto je důležité, aby interkom měl jasně strukturované intuitivní
rozhraní, které umožní nastavení všech parametrů. U 2N® Helios IP Safety má
správce systému dvě možnosti – webové rozhraní konkrétního interkomu, nebo
2N® Helios IP Manager, software pro snadnou správu většího množství interkomů.

Řešení:

Výrobní linka
2N® Helios IP Safety je spolehlivé řešení pro přivolání pomoci k výrobní lince.
Interkomu nevadí prach, hluk ani voda a díky skvělým zvukovým vlastnostem umožní
pohodlnou komunikaci i v hlučném prostředí. Mechanická odolnost a robustná konstrukce zajistí jeho dlouhou životnost i v náročných podmínkách výrobního provozu.

Vjezd na parkoviště
Vjezd na parkoviště je typickým místem, kde funkční interkom nesmí chybět. 		
V situacích, kdy nastane technická závada na otevíracím mechanismu nebo na platebním automatu, případně když zákazník ztratí lístek, je nutné zajistit jeho spojení s
obsluhou. Právě zde se uplatní interkom, který je odolný vůči povětrnostním vlivům
a mechanickému poškození. Stejně důležitá je také jednoduchá obsluha a vynikající
akustické vlastnosti pro srozumitelnou komunikaci.

Máte-li zájem o náš produkt, volejte prosím +420 261 301 400,
nebo pošlete e-mail na adresu obchod@2n.cz. Více informací naleznete na www.2n.cz.

2N TELEKOMUNIKACE
Jsme mezinárodní firma se sídlem v České republice a zaměřujeme se na vývoj, výrobu a prodej IP interkomů. Na trhu působíme od
roku 1991 a v současné době máme 150 zaměstnanců. Jsme hrdí
na to, že se naše produktové portfolio vyznačuje vysokou kvalitou a
spolehlivostí. Naše interkomy patří k technologicky nejpokročilejším
produktům na trhu, což potvrzují důležité certifikace společností
Cisco či Avaya.
Díky vývojovému a výrobnímu zázemí a mnohaletým zkušenostem
můžeme pružně reagovat na požadavky trhu i jednotlivých zákazníků. Dokážeme vyřešit požadavky i těch nejnáročnějších klientů,
kterým nabízíme řešení na míru přesně podle jejich potřeb.
Neustále rozšiřujeme svoji působnost, obchodujeme s partnery z
více než 125 zemí a naše pobočky najdete po celém světě.
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