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Poslání
Budapešť, jedno z nějvětších měst Evropské unie s 1,8
milionů obyvatel, které ročně navštíví více než 2,5 milionu
turistů, si uvědomilo stále vzrůstající potřebu své občany
a návštěvníky chránit. Místní vlastník projektu proto oslovil
společnost Young B.T.S. Kft., specialistu na obchodní
komunikační systémy a našeho dlouhodobého partnera,
o vytvoření sítě sloupků pro nouzovou komunikaci.
„S ohledem na představy konečného zákazníka jsme
se s naším partnerem-integrátorem rozhodli pro 2N®
Helios IP Safety, které je díky své výrazně oranžové
barvě, robustnímu designu a vysoce kvalitnímu audiu do
budoucna nejlepším řešením pro SOS sloupky.“
Gyula Béke, Managing Director
Young B.T.S

Výhody
• Vysoce odolný a výrazně zabarvený SOS sloupek s dobře
slyšitelným reproduktorem
• Napájení ze semaforů
• Zvýšená bezpečnost v Budapešti
• Síť založená na principu IP odolná vůči vypnutí v případě
veřejného útoku

Řešení
Rekonstrukční projekt „Budapešť-bezpečné město“
započal v roce 2014 s cílem vytvořit ve městě
bezpečnější zázemí. Z toho důvodu byly poptávány
výrazné SOS sloupky, pomocí kterých by si lidé
stisknutím jediného tlačítka přivolali pomoc a které
by přitom odolávaly vandalům. Důraz byl kladen
zejména na propojení těchto sloupků s asistenčním
centrem. Běžná GSM síť nebyla vyhovující, protože
v případě teroristického útoku by bylo spojení
přerušeno.

Výsledek
Produkt 2N® Helios IP Safety podporující
SIP protokol byl zabudován do výrazných
oranžových sloupků. Ty byly navrženy
a vyrobeny společností, která má rovněž
zkušenosti s instalací produktů 2N. Celý
systém je napájen z již existujících nejbližších
semaforů.
Jen několik měsíců po instalaci interkomy
zprostředkovaly přes 2000 tísňových hovorů,
z nichž 85% bylo relevantních. Celkově bylo
do konce roku 2016 naistalováno 150 kusů
těchto sloupků.

Náš zákazník
Místní správa města Budapešť, hlavního města
Maďarska s 1,8mil. obyvatel.
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