
2ENTRY Helios

Η πιο σύγχρονη πρόταση της αγοράς
Όπου και αν είστε, μιλήστε με τους επισκέπτες που 

βρίσκονται στην είσοδο του κτιρίου και ανοίξτε τους 
την πόρτα, χρησιμοποιώντας μία απλή τηλεφωνική 

συσκευή ή το κινητό σας!

Με την προσθήκη κάμερας μπορείτε ακόμη και 
να δείτε τους επισκέπτες σας σε μια τηλεόραση 

ή στην οθόνη του Η/Υ.

Σύστημα ελέγχου εισόδου για Τηλεφωνικά Κέντρα
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Technical Parameters
2ENTRY Helios
Number of buttons 3-54
Connection to PBX FXS – analog telephone line according to

CCITT
Power supply phone line
DC voltage drop (o� hook) < 8 V (l=25 mA)

< 16 V (l=50 mA)

Dialling pulse/tone
Illumination of the buttons 12 V
Covering Outdoor environment with additional

protection against rain
Operating temperatures -20 - +60 °C
Switch rating (Voltage/Current) max. 48 V/1 A AC

Το 2ENTRY Helios® απευθύνεται τόσο σε κτίρια γραφείων, όσο και σε μονοκατοικίες, μεμονωμένα γραφεία, κοιτώνες
και συγκροτήματα κατοικιών με κεντρική διαχείριση.

Πρόκειται για ένα ευέλικτο σύστημα με πλήθος λειτουργιών και μοναδική απαίτηση να υπάρχει εγκατεστημένο ένα οποιοδήποτε 
τηλεφωνικό κέντρο (ακόμη και ΙΡ). Το 2ENTRY Helios® ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις, αφού σας 
επιτρέπει να ελέγχετε την είσοδό σας ακόμα και αν δεν βρίσκεστε στο γραφείο ή στο σπίτι.

Προαιρετικά, στο θυρομεγάφωνο 2ENTRY Helios®, μπορεί να ενσωματωθεί έγχρωμη κάμερα CCTV ώστε να βλέπετε τους 
επισκέπτες σας ενώ τους μιλάτε. Η εικόνα μεταδίδεται σε monitor, στην τηλεόραση ή στην οθόνη Η/Υ με τη χρήση 
κατάλληλων RF modulator ή video server. Τέλος, για τον έλεγχο πρόσβασης στο κτίριο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 
πληκτρολόγιο του θυρομεγαφώνου ή να προστεθεί σύστημα αναγνώρισης καρτών τύπου proximity.

Τα θυρομεγάφωνα 2ENTRY Helios® μπορούν να περιλαμβάνουν 3 ή περισσότερα πλήκτρα κλήσης καθώς και αριθμητικό 
πληκτρολόγιο για κλήση οποιουδήποτε αριθμού και είναι πλήρως συναρμολογούμενα. Η μοντέρνα σχεδίαση και η μεταλλική 
πρόσοψη τα καθιστά κατάλληλα για κάθε είσοδο, ανεξάρτητα από το αρχιτεκτονικό της σχέδιο. 

Η απλή καλωδίωση εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση για το κτίριο ή τον τεχνικό και οι πολλές 
διαφορετικές λειτουργίες και εντολές προσφέρουν μεγάλη ευελιξία προγραμματισμού και χειρισμών. 

Δυνατότητες του συστήματος: 
Επικοινωνία από την πόρτα προς τα εσωτερικά τηλέφωνα
Συνεργάζεται με οποιοδήποτε τηλεφωνικό κέντρο (ΡΒΧ) ακόμη 
και VoIP
Απαιτεί μόνο 2 σύρματα (και 2 για το κυπρί)
Καταλαμβάνει 1 αναλογική εσωτερική
γραμμή (extension) του τηλεφωνικού κέντρου
Επίτοιχη ή εντοιχιζόμενη τοποθέτηση με ειδικό κουτί 
& αντιβανδαλιστική πρόσοψη
Μέχρι 54 διαφορετικά πλήκτρα κλήσης
Δυνατότητα αναβάθμισης με κάμερα και πληκτρολόγιο (access 
control) ή σύστημα αναγνώρισης καρτών τύπου proximity
Προαιρετικό άνοιγμα και 2ης πόρτας
Κλήση πολλαπλών αριθμών 
Πολλές προγραμματιζόμενες λειτουργίες





















9135130E
3 Κλήσεων

9135160E
6 Κλήσεων

9135130KE
3 Κλήσεων

και αριθ. πληκ/γιο
6 Κλήσεων

και αριθ. πληκ/γιο

9135160KE 9135181E
Επέκταση 8 Κλήσεων

9135182E
Επέκταση 16 Κλήσεων

9135331E
Στέγαστρο μίας Μονάδας

9135332E
Στέγαστρο δύο Μονάδων

9135515E9135511E
Αντιβανδαλιστική Πρόσοψη

και κουτί εντοιχισμού

9135511KE
Αντιβανδαλιστική Πρόσοψη

με αριθ/κό πληκ/γιο
και κουτί εντοιχισμού

Αντιβανδαλιστική Πρόσοψη
για μονάδα επέκτασης
και κουτί εντοιχισμού

Νέα μοντέρνα σχεδίαση με μεταλλική πρόσοψη και διακριτική θέση για κάμερα
Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες





