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2N ŘEŠENÍ PRO DOPRAVU
Odvětví dopravy, které musí držet krok se vzrůstajícími potřebami současného světa, podléhá
velmi rychlému rozvoji. Na důležitosti získávají zejména oblasti bezpečnosti
a přenosu informací v reálném čase. Nejedná se však pouze o bezpečnost účastníků dopravy,
ale i zabezpečení a monitoring dopravních staveb a prostředků.
2N nabízí řešení založené na bázi IP technologií pro oblasti nouzové komunikace, veřejných
rozhlasových systémů a vysoce kvalitního audio vysílání. Tato řešení jsou vhodná zejména
pro následující pro místa:
• Dálnice
• Parkoviště

• Veřejná doprava
• Letiště

DÁLNIČNÍ NOUZOVÉ KOMUNIKÁTORY
Provoz na dálnicích s narůstajícím počtem automobilů stále houstne a člověk se tak může snadno dostat do
potíží- být účastníkem nehody nebo být přinejmenším jejím svědkem. Dálniční tahy jsou proto ideálním místem
pro 2N® IP Safety - interkom, který vás stisknutím jediného tlačítka spojí s asistenčním centrem.

• Masivní konstrukce odolná vůči externím vlivům - maximální
odolnost (IP69K a IK10)
• Vysoce kvalitní zvuk - 10 W reproduktor zaručuje výjimečnou
úroveň slyšitelnosti
• Výrazný design - zářivě oranžová barva s modře podsvíceným
tlačítkem
• Pravidelný automatický self-monitoring (audio test)
• Přehrání ujišťující zprávy při stisknutí tlačítka
• Integrace s fyzickými senzory a externí kamerou
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KOMUNIKACE NA PARKOVIŠTÍCH
2N řešení pro komunikaci na parkovištích zajišťuje návštěvníkům spojení mezi vjezdovou/výjezdovou bránou či
platebním terminálem a dispečinkem. Získáte tak konkurenční výhodu - navigujte vozidla a předcházejte kolonám
na příjezdu či odjezdu nebo dejte svým zákazníkům možnost požádat o radu pouhým zmáčknutím tlačítka.

• 2N OEM interkom s možností jednoduché montáže na DIN lištu
• Rychlá instalace a jednoduchá vzdálená správa
• Jednoduché propojení s běžnými zařízeními jako jsou světla, brány
či kamerové systémy
• Masivní a velmi dobře viditelný interkom pro komunikaci na
parkovištích
• Kvalitní a dokonale slyšitelný zvuk venkovních reproduktorů
• Snadná integrace se systémy třetích stran (VMS, BMS, přístupovými
či telefonními systémy,…)
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NOUZOVÁ KOMUNIKACE PRO VEŘEJNOU DOPRAVU
Nehody se na nádražích a nástupištích MHD mohou stát lusknutím prstu. Lidé poruší omezení vstupu do určitých
oblastí nástupišť, v tom nejhorším případě mohou i spadnout do kolejiště. Děti a mládež jsou rovněž při čekání
na svůj autobus domů nepozorní, často nečekaně vstoupí do vozovky a přitom si vůbec nevšimnou projíždějícího
vozidla. V krizových situacích, jako jsou tyto, je rychlost reakce kritická. Ideální chvíle, aby 2N® Sip Speaker Horn
a 2N® IP Safety zasáhly živým nouzovým hlášením nebo okamžitým zprostředkováním hovoru s asistenčním
centrem.

• Jedno podsvícené tlačítko vybízející ke stisknutí i ve stresových
situacích
• Piktogramy a indukční smyčka umožňující použití i sluchově postiženým
• 10 W reproduktor zaručující dokonalou slyšitelnost
• Zaznamenávání hovorů a archivace záznamů pro potřeby případného
vyšetřování
• Vysílání informačních a krizových hlášení
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ASISTENCE CESTUJÍCÍM A BEZPEČNOST NA LETIŠTI
Cestující se ztrácí na letišti? Je potřeba zjistit, kde se nachází zpozdilý pasažér, kterého aerolinka musela vyvolat?
Obě zmíněné situace může hravě vyřešit komunikátor 2N® IP Uni. Stisknutí jeho tlačítka zaručí okamžité spojení s
informačním centrem. Nastavení interkomu navíc odhalí místo, kde se cestující právě nachází a je možné mu tak
poradit jak se co nejsnáze dostat ke svému cíli.
Na letištích se neustále vyskytuje velké množství lidí čekajících na svůj let. 2N IP ozvučovací systém jim díky
podkresové hudbě dokáže čekání zpříjemnit. Kromě toho zvládne 2N IP audio a rozhlasový systém obstarat i
všechna informativní a bezpečnostní hlášení.

• Velmi odolné komunikátory, snadno zabudovatelné do
existujících stojanů apod.
• Piktogramy a indukční smyčka umožňující použití i sluchově
postiženým
• Dva nezávislé SIP účty pro případ výpadku
• Vysoká kvalita zvuku pro maximální srozumitelnost hlášení
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Vysoká odolnost, velmi kvalitní zvuk
a automatický selfmonitoring dělají
z 2N HIP Safety ideálního kandidáta
pro implementaci do náročných
podmínek jako jsou dálnice,
parkoviště nebo železniční stanice.

Univerzální interkomová jednotka,
kterou je možné začlenit do
nejrůznějších zařízení, včetně
multifunkčních panelů v celách nebo
vstupních překážkách pro vozidla.

Díky tomuto zažízení jednoduše
vyšlete živá hlášení, či hudbu na
jakoukoliv vzdálenost. Tento dekodér
totiž přijímá a převádí IP audio signál
do tradiční analogové podoby. Navíc
má integrovaný zesilovač a zvuk je
synchronní ve všech reproduktorech.
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Extrémě odolný IP interkom určený
do těch nejnáročnějších podmínek.
Ideální řešení pro komunikaci mezi
obsluhou dopravního terminálu a
cestujícím.

Ideální řešení pro komunikaci,
a to v běžném venkovním i vnitřním
prostředí. Jeho jednoduchá obsluha
a propojení s IP světem zajistí, že se
v daném objektu již nikdo neztratí.

Výjimečně hlasitý a čistý zvuk
vydává 2N SIP Speaker Hornpraktický nástroj pro šíření živých
hlášení v rozlehlých areálech
a aktivní ochranu vášeho pozemku.
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HW konzole vám zpětně umožní
přehrát různá oznámení do několika
zón najednou. Živé vysílání i
přednatočené zprávy se odesílají
přes IP síť bez limitů na vzdálenost.

IP reproduktory vydávají čistý, dobře
slyšitelný a srozumitelný high-quality
zvuk přes IP síť, který se zvláště cení
v případě jakékoli nouzové situace.

Jednoduchá správa a rychlá
filtrace zaznamenaných hovorů
podle nejrůznějších kritérií, např.
telefonního čísla (volajících i
volaných), data nebo času.
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Bez nutnosti kabelového připojení
SW Audio Matrix nainstalovaný na
vašem počítači poskytuje vysokou
flexibilitu a škálovatelnost zatímco
konvertuje audio do streamu a
odesílá ho přes IP síť do vzdálených
destinací.

Klíčová součást každého systému
pro nouzovou komunikaci ať už
se jedná o IP interkomového serveru
nebo pobočkové ústředny.

2N Telekomunikace a.s.
2N je světovým leaderem zabývající se vývojem a výrobou produktů z oblasti ICT a fyzické
bezpečnosti. Jsme jedničkou na trhu IP interkomů a všechny naše produkty splňují nejpřísnější
mezinárodní standardy (ISO, TÜV, UL, CE). Samozřejmostí je jejich kompatibilita se systémy třetích
stran (Genetec, Milestone, Cisco, Bosch, Avaya, Alcatel-Lucent a mnoha dalšími).
Ve 2N neustále rozšiřujeme naše pole působnosti. V současnosti obchodujeme s partnery ve více
než 125 zemích světa, což znamená, že naše produkty jsou dostupné téměř kdekoliv. Od roku 2016
jsme členy Axis Group.

Pro další informace ohledně možných verzí a produktových specifikací kontaktujte, prosím,
svého správce účtu nebo

PRESALES@2N.CZ

2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Prague 4, CZ, +420 261 301 400, obchod@2n.cz, www.2n.

