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SUCCESS STORY

Radnice v San Borja si uvědomuje potřebu ochrany svých 
obyvatel, a proto se neustále zabývá způsoby, jakými zlepšit 
bezpečnostní situaci v této čtvrti. Hledala řešení, které by 
mohlo uživatele prostřednictvím stisknutí tlačítka spojit 
s bezpečnostní centrálou pro poskytnutí asistence či pomoci.
Z tohoto důvodu se zástupci města rozhodli na vybraná místa 
nainstalovat tlačítkové moduly pro tísňové situace.

Interkomy 2N pro nouzové 
situace zajišťují bezpečnost 
čtvrti San Borja

• nápadná oranžová barva
• dobře slyšitelný a vysoce kvalitní zvuk 
• podsvícená tlačítka zajišťující dobrou viditelnost v noci
• robustní konstrukce odolná vůči vandalům s ochranou    
   proti vlhkosti a prachu 
• kontakt s centrem bezpečnostní služby 24 hodin denně, 
   7 dní v týdnu

Úkol

“Rozhodli jsme se použít interkom 2N® Helios IP Safety 
pro jeho robustní konstrukci odolávající vandalům, 
zářivě oranžovou barvu a vysoce kvalitní zvuk.”   

Marco Antonio Alvarez Vargas,  Mayor of San Borja

Výhody



Lima je hlavní město Peruánské republiky s více 
než 8 milióny obyvatel. Provincie Lima je rozdělena 
do 43 městských čtvrtí. San Borja je jednou z nich 
a je oceňována jako jedna z nejekologičtějších, 
nejzdravějších a nejbezpečnějších čtvrtí v hlavním 
městě.
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Čtvrť San Borja nainstalovala tlačítkové moduly 
pro nouzové situace, aby svým obyvatelům umožnila 
upozornit bezpečnostní centrálu Serenazgo 
na jakékoliv kriminální aktivity, které se odehrávají 
v jejích ulicích. Tlačítkové moduly jsou rozmístěny 
v rušných zónách, jako je třeba křižovatka bulvárů 
Aviation a San Borja Sur. Zločinnost se snížila a 
obyvatelé oceňují větší pocit bezpečí. 

Pro umožnění okamžitého kontaktu osoby v nouzi s bezpečnostní centrálou se radnice v San Borja 
rozhodla použít interkomy pro nouzové situace 2N® Helios IP. Nouzová tlačítka jsou nainstalována 
v oranžových modulech s vynikající ochranou proti vlhkosti a prachu.

Interkomy pro nouzové situace 2N® Helios IP Safety jsou pro zajištění vysoce kvalitní a dobře 
srozumitelné oboustranné komunikace i v hlučných prostředích vybaveny vysoce výkonnými 10W 
reproduktory, 2 integrovanými mikrofony a funkcí odstraňování ozvěny. Komunikace s bezpečnostní 
centrálou je iniciována stisknutím jednoho z volně programovatelných tlačítek s modrým podsvícením, 
které zajišťuje jejich dobrou viditelnost v nočních hodinách. Kromě tlačítkových modulů pro nouzové 
situace bylo ve čtvrti San Borja nedávno taktéž nainstalováno 140 bezpečnostních kamer, z toho 48
s detekcí pohybu. 
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