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Zákazník
PKP Energetyka S.A.

Země
Polsko

Obor
Doprava

Řešení
2N® Helios IP Uni  

Benefity
• Snadná instalace
• Více čísel na uživatele
• Záložní spojení

O našem zákazníkovi
Společnost PKP Energetyka S.A., která je součástí PKP holdingu, je významným distributorem  
elektrické energie a tekutých paliv v Polsku.
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Výchozí situace
Jaké byly požadavky zákazníka?
Zákazník provozuje síť bezobslužných čerpacích stanic, které musí být z bezpečnostních důvodů 
vybaveny komunikátory se vzdálenou obsluhou. Společnost klade velký důraz na bezpečnost  
a plynulost provozu, a proto nás požádala o zajištění VoIP komunikace přímo prostřednictvím VoIP 
interkomu, nebo pomocí ATA převodníku z analogového zařízení. Dalším jejím požadavkem byla 
možnost spojení přes SIP ústřednu prostřednictvím VPN LAN, případně záložní řešení v podobě 
přímého spojení s druhou stranou přes GSM síť.
 
Požadované řešení mělo navíc zákazníkovi umožnit snadnou instalaci, rychlou konfiguraci  
a napájení přes PoE, aby se riziko chybné elektrické montáže snížilo na minimum.



Realizované řešení
Proč si zákazník vybral 2N® Helios IP Uni?
Zákazník se nakonec rozhodl pro interkom 2N® Helios IP Uni, který nejlépe splňoval veškeré jeho požadavky. Pro tento interkom je charakteristická 
snadná obsluha a plně duplexní vysoká kvalita hlasu. Dvě čísla na uživatele, která mohou být kombinací čísla pobočky a IP adresy umožňují  
zálohovat spojení formou GSM připojení přes bránu. Řešení záložního spojení může být rovněž zajištěno pomocí produktů 2N.

Další výhodou interkomu 2N® Helios IP Uni je jeho velice snadná montáž, která vyžaduje pouze mechanickou instalaci krabice a připojení  
ethernetového kabelu do zásuvky. Interkomy byly na místo určení dodány už po předchozí konfiguraci, takže byly po montáži okamžitě provozuschopné.

Benefity a výsledek
Co se změnilo?
2N® Helios IP Uni je dokonalým řešením zákazníkových požadavků nejen z hlediska funkčnosti, ale i instalace. 
Promyšlená konstrukce a design interkomu navíc zákazníkovi zajistí dlouhou životnost tohoto řešení.
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2N® Helios IP Force 2N® Helios IP Safety 2N® Helios IP Vario 2N® Helios IP Uni

Skupina 2N® Helios IP:
Skupina 2N® Helios IP je portfolio dveřních interkomů do všech 
prostředí – ať už bezpečnostní, obchodní nebo nouzová komu-
nikace do různých oblastí. Od jednoduchých aplikací vyžadují-
cích jasnou a jednoduchou komunikaci na jediný IP telefon, až 
po komplexní komunikační řešení integrované do bezpečnost-
ních a signalizačních systémů nebo IP ústředen.
Vysoká kvalita a certifikace zajišťují kompatibilitu 2N výrobků 
s průmyslovými standardy IP síťových řešení jako např. Avaya, 
Cisco a další.
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