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SUCCESS STORY

Sacre Coeur vybaven
českými interkomy od 2N
Poslání
Pod názvem Sacre Coeur vznikly v centru Prahy dva
zbrusu nové rezidenční komplexy, které dohromady
nabízí 188 moderních bytových jednotek a 4 komerční
prostory. Oba bytové komplexy byly oceněny
v místních i mezinárodních soutěžích architektury.
Bezpečnost nájemníků a vlastníků bytů byla jasnou
prioritou, nicméně požadavkem byl i vhodný design
zařízení přístupového systému. S pomocí našeho
partnera ARYKA IN-WEST byly nakonec vybrány
a instalovány produkty od 2N.
„Nejdůležitějšími kritérii při výběru řešení pro našeho
klienta byly design a spolehlivost produktů. Proto jsme
se rozhodli pro 2N IP interkomy a odpovídací jednotky
2N® Indoor Touch, které splnily náročné požadavky
luxusního projektu rezidenčního bydlení.“
Jakub Ševčík, Project Development Manager,
ARYKA IN-WEST

Benefity
• Systémové řešení
• Integrovatelnost
• Akceptovatelná cena
• Propracované produkty se zajímavou funkcionalitou
• Dlouhodobá spolehlivost

Řešení
Ke každému ze vchodů komplexu byla
umístěna nejvyšší řada interkomu 2N® IP
Vario s kamerou, displejem, mechanickou
klávesnicí a čtečkou RFID karet. Obyvatelé
pro vstup pouze přiloží kartu a návštěvníci
si mohou vybrat, jestli vyhledají svého
známého v seznamu na displeji, nebo se
tlačítkem dovolají na recepci. Ve všech
bytech byla instalována odpovídací jednotka
2N® Indoor Touch, na kterou se spojí hovor
z interkomu.
Díky kameře interkomu a 7‘ displeji
2N® Indoor Touch se rezident může podívat,
kdo stojí u vchodu, pohovořit s ním a
vzdáleně mu otevřít dveře. Celý systém je pak
vzdáleně spravován v systému 2N® Access
Commander, pomocí kterého lze nastavovat
přístupová pravidla všem interkomům od 2N
naráz.

Výsledek
Interkom 2N® IP Vario i odpovídací jednotka
2N® Indoor Touch díky svému designu dobře
doplňují ráz rezidenčních komplexů. Koncoví
zákazníci jsou spokojeni s jednoduchostí jejich
ovládání a vysokou spolehlivostí, která jim
zaručuje bezpečnost. Stejně tak spokojený je
i administrátor, který celý přístupový systém
od 2N pomocí 2N® Access Commander spravuje.
2N® Access Commander je přehledný a dovoluje
monitorovat stav zařízení přístupového systému
v reálném čase. Administrátor by se tedy ihned
dozvěděl o případném výpadku a mohl zjednat
nápravu. V rezidenčních komplexech
je instalován také kamerový systém, který lze
do budoucna se systémem od 2N propojit.

Instalace
8x

2N® IP Vario

Náš klient
139x

2N® Indoor Touch

Aryka IN-West je naším dlouholetým partnerem a
odborníkem na projektování, instalaci a servis produktů
v oblasti bezpečnostních systémů. Společnost se
podílela na realizaci mnoha projektů bezpečnostních
systémů např. pro pobočky a ústředí ČNB, operátora
VODAFONE, CITIBANK a dalších.

2N® Access Commander
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