
ATEUS ® - Helios

Inteligentní dveřní komunikátor nové generace

Jste unaveni neustálým hledáním klíčů a rádi byste 
otevírali dveře pomocí kódu, karty nebo mobilního 
telefonu?

Chcete člověka před Vašimi dveřmi nejenom slyšet, 
ale i vidět?

Jste mimo domov/kancelář a přesto chcete otevřít 
vstupní dveře Vaší návštěvě?

Požadujete od svého dveřního systému pouze 
jedinečné funkce, nebo Vám záleží i na dokonalém 
a moderním designu, který ozdobí Váš dům?



Dveřní komunikátor nové generace!

Pan Novák odchází z domu na jednání 
a přes telefon aktivuje službu Odchod 
na svém vrátníku Helios.

K domu pana Nováka přichází kolega 
Dvořák a přináší mu důležitý návrh 
projektu. Zvoní, ale nikdo není doma. 

Cestou na jednání zvoní panu Nováko- 
vi telefon. Někdo zvoní u jeho domu 
a hovor je přepojen na jeho mobil.

Před domem stojí kolega Dvořák a pan 
Novák zjišťuje, že kolega mu přinesl 
důležitý dokument.

Pan Novák zadá na svém mobilním 
telefonu kód pro otevření dveří a ote- 
vírá dveře panu Dvořákovi.

Kolega Dvořák vstupuje do domu pana 
Nováka.

Pan Dvořák pokládá návrh projektu na 
stůl, jak se domluvili a odchází.

Pan Novák je šťastný, že díky komu- 
nikátoru ATEUS ® - Helios nemusel 
zbytečně čekat doma na doručení do- 
kumentu.

2N TELEKOMUNIKACE a.s., 
Modřanská 621, 143 01 Praha 4
Tel.: 261 301 400
Fax: 261 301 499
E-mail: obchod@2n.cz
Web: www.2n.cz

Jaké výhody Vám ATEUS ® - Helios přinese?

Pro vstup do kanceláře nepotřebuje klíče - dveře kance- 
láře  otevřete jednodušše zadáním číselného kódu či použitím 
karty, kterou přiložíte k bezkontaktní čtečce karet

Vchodové dveře můžete otevřít odkudkoliv - pokud jste 
v kanceláři, použijete stolní telefon, pokud jste mimo, použi- 
jete telefon mobilní

Návštěvu můžete nejenom slyšet, ale i vidět - díky zabu-
dované videokameře vidíte všechny příchozí hosty na obrazov-
ce svého počítače

Velmi snadno vyhledáte požadované jméno na přehled - 
ném displeji - můžete uložit  nejenom jména, ale např. i loga. 
Vyhledání  kontaktů je jednoduché jako na mobilním telefonu

Jedním stiskem tlačítka můžete ovládat až dva vstupy - 
nejprve své návštěvě otevřete vjezd do areálu a posléze i hlavní 
vchod do budovy

Stavíte nebo rekonstrujete dům? Hledáte optimální komunikační 
řešení ke vchodovým dveřím ve vaší firmě/hotelu/nemocnici či ro- 
dinném domku? ATEUS ® - Helios  je určen právě Vám. Díky své 
modularitě lze tento komunikátor využít jak pro menší domy, tak 
pro rozsáhlé stavby s požadavkem na několik desítek tlačítek.

ATEUS ® - Helios vyrábíme v několika modelových řadách, pří- 
kladem může být Antivandal provedení, které chrání komunikátor 
před poškozením. 

Další výhody a řešení naleznete 
na www.2n.cz/helios.

Díky dveřnímu komunikátoru ATEUS ® - Helios nemusíte čekat doma na doručení důležitého 
dokumentu. Dveře Vašeho domu můžete otevřít vzdáleně pomocí mobilního telefonu.
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