2N® IP Solo
2N IP interkomy

2N® IP Solo
Kompaktní IP interkom bude skvělým doplňkem vchodu
vašeho chytrého domu. Přestože má pouze jedno
tlačítko, ohromit vás může skrytou HD kamerou, mnoha
funkcemi včetně přijímání hovoru z interkomu na vašem
telefonu či snadnou integrací do již zavedeného home
automation systému.

Vily
Chytré domy

Home Automation
Malá/domácí kancelář

Dotváří vchod chytrého domu

2N® IP Solo nabízí kombinaci video hovorů
a kontroly přístupu pro váš chytrý dům. Jednoduchá
integrace díky podpoře API.

Ostré video ve dne v noci

Skrytá kamera ručí za ostré video návštěvníka i v noci
díky svému vysokému rozlišení a infra červenému
přísvitu.

Stylový a odolný

Broušený nikl dodává interkomu luxusní vzhled, ale
nenechte se mýlit, všechny komponenty jsou vyrobené
z prvotřídního průmyslového materiálu, abychom zajistili
jeho odolnost.

VLASTNOSTI

2N® IP Solo
Kamera s nočním viděním
Sledujte i v naprosté tmě, kdo stojí před vašimi dveřmi. Kamera
je navíc skryta běžnému pohledu. Narušitel tak vůbec netuší, že
je snímán.

Externí kamera
K interkomu jednoduše připojíte externí IP kameru, která pokryje
všechna slepá místa.

Snadná integrace do home automation systému
Jednoduše propojte interkom s existujícím home automation
systémem díky otevřenému API.

2N® Remote Configuration
Šetřete čas a peníze za výjezdy díky naší bezplatné službě.
Získejte vzdálený přístup ke všem zařízením skrze bezpečné
připojení přes cloud. Nejrychlejší pomoc vašim zákazníkům.

Fotografie do e-mailu
2N® IP Solo umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí osoby
zachycené integrovanou kamerou v době volání.

SCHÉMA

Povrchová i zápustná instalace
Vyberte si ze dvou typů instalací interkomu podle toho,
která lépe vyhovuje vašim potřebám.
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TECHNICKÉ PARAMETRY

PC
2N® ACCESS COMMANDER

Signalizační protokol

Rozhraní



SIP 2.0 (RFC - 3261)
Tlačítka



Tlačítka rychlé volby
Počet tlačítek

Průhledná tlačítka s bílým podsvícením a
lehce vyměnitelnou jmenovkou

12V±15%/2A DC nebo PoE

PoE

PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)

LAN

10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45

Výstup spínače

NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC

Aktivní výstup spínače

8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10 V;
adaptér: napětí zdroje minus 2V), max
400mA

Podporované
protokoly

SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP,
802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS,
Syslog

1

Audio 
Mikrofon

1 integrovaný mikrofon

Reproduktor

2W

Akustický tlak pro 1kHz
ve vzdálenosti 1m
78 dB
Audio stream 
Kodeky



Napájení

G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Kamera (volitelně) 

Mechanické vlastnosti



Provozní teplota

-40°C – 60°C

Skladovací teplota

-40°C – 70°C

Provozní relativní
vlhkosti

10% - 95% (nekondenzující)

Oficiálně certifikovaná
úroveň krytí

IP54, IK08

Rozlišení – JPEG

1280 x 960 px

Rozlišení – videohovor

640 x 480 px

Rozměry

Pozorovací uhel

120° (H), 90° (V), 145° (D)

Rám pro montáž na zeď - 1 modul 107x130x28 mm

Noční vidění

Ano

Krabice pro montáž do zdi - 1 modul 130x153x5 mm



Video stream 

SOFTWARE

Kodeky

2N®
2N®
2N®
2N®

H.263+, H.263, H.264, MJPEG

Access Commander – software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek
IP Eye – aplikace, která obohatí váš stolní telefon o video z kamery interkomu
Network Scanner – aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti
Mobile Video – služba, která vám poví, kdo stojí za dveřmi, i když nejste doma
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