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Zvýšení bezpečnosti dětí ve školních prostorách by mělo být prioritou každého z nás.
Řešení od 2N pro zabezpečení školy sestává z několika základních stavebních kamenů,
které dohromady vytvářejí komplexní systém chránící školy před nástrahami dnešního světa.

ZABEZPEČENÍ A VIDEO MONITORING VSTUPU

IP interkomy a přístupové jednotky od 2N vybavené kamerou anebo RFID čtečkou karet, které jsou nainstalované
u všech vchodů do školy, spolehlivě zabrání vstupu neautorizovaných osob, vandalismu či krádežím.

HELP POINTY A NOUZOVÁ KOMUNIKACE

V případě zranění na školním hřišti nebo jiné nebezpečné situace, která se ve škole může přihodit, je nezbytné
mít možnost zavolat si pomoc nebo alespoň rychle získat informace.

SYSTÉMY PLOŠNÉHO OZVUČENÍ VE ŠKOLÁCH

Ozvučení tříd sloužící jen jako pouhý nástroj hlášení pana ředitele je minulostí. Díky flexibilní struktuře nabízí
systém od 2N mnohem širší každodenní uplatnění pro všechny školní instituce.

KOMPATBILITA A INTEGRACE

Produkty 2N jsou založeny na otevřených standardech jako ONVIF či SIP, a proto je možné je integrovat
s aplikacemi třetích stran. Typickými příklady jsou propojení s building automation, PBX, VMS nebo systémy
požárních hlásičů.

SCHÉMA ŠKOLY

TŘÍDA

2N® SIP SPEAKER
• Živá nebo přednahrané hlášení
• Kompatibilita s VMS a IP PBX

2N® IP UNI
• Jednoduchá instalace
• Komunikace s ostrahou pro okamžitou asistenci
• Snadná integrace s IP telefonním systémem

2N® ACCESS UNIT
• Bluetooth, RFID, dotyková klávesnice či čtečka otisků prstů
• Jednotka s veškerou inteligencí
• Snadná instalace pomocí jediného ethernetového kabelu a PoE

CHODBA

HLAVNÍ VCHOD
SCHOOL

2N® IP VERSO
• Vizuální verifikace návštěvníků a vzdálené otevírání dvěří
• SMS zpráva při příchodu a odchodu žáka ze školy
• Jednoduchá integrace s IP telefonními a kamerovými systémy
• Přídavný modul s Bluetooth technologií, čtečkou otisků
prstů či RFID čtečkou karet

ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY

2N® ACCESS COMMANDER
• Intuitivní SW pro konfiguraci a správu přístupového systému
• Docházkový systém
• Management IP interkomů a přístupových jednotek

2N® SIP MIC
• Živá a přednahraná hlášení
• Ovládání zámků dveří díky podpoře http příkazů
• Řešení bez potřeby serveru

NOUZOVÝ VSTUP

2N® IP FORCE
• Vysoce odolný hliníkový kryt v antivandal provedení
• Širokoúhlá HD kamera s infračerveným přísvitem
a nočním viděním
• Možnost uzavření vchodů podle nastavitelných
časových profilů

2N® SIP HORN
• Nejhlasitější IP speaker na trhu (SPLmax 124dB)

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

2N® IP SAFETY
• Výrazná oranžová barva, interkom snadno
rozpoznatelný v krizových situacích
• 10W reproduktor pro dobrou slyšitelnost
v hlučném prostředí
• Vysoce odolný, vhodný pro venkovní použití

SOS

• Vhodné pro venkovní použití
• Propojení s VMS díky ONVIF
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2N® IP Verso

2N® IP Safety

2N® Access Unit

Kamera s vysokým rozlišením a
kontrola vstupu dělají z tohoto IP
modulárního interkomu ideální řešení
pro hlavní vchody školních zařízení
a také místa, která požadují více
funkcionalit či vytříbený design.

Díky výjimečné odolnosti, vysoce
kvalitnímu zvuku a automatickému
self-monitoringu je 2N® IP Safety
idealním kandidátem na školní hřiště,
kde velmi snadno může dojít ke
zranění.

This IP card reader can control one
entry area from one or both sides
with support of RFID technology,
NFC or Bluetooth.

2N® IP Force

2N® IP Uni

2N® SIP Speaker Horn

Extrémě odolný IP interkom
perfektně sedí ke školnímu vchodu,
kde může vzdorovat i útoku vandalů.

Interkom s jednoduchou instalací a
konfigurací vytvoří skvělý Help Point,
zvláště při hlášení velkému množství
lidí.

Výjimečně hlasitý a čistý zvuk
vydává 2N® SIP Speaker Hornpraktický nástroj pro šíření živých
hlášení v rozlehlých areálech a
aktivní ochranu vašeho pozemku.

2N® Sip Mic

2N® SIP Speaker

Tato mikrofonní konzole založená na
IP technologii je vybavena tlačítky
s rychlou volbou a je proto skvělým
řešením školních veřejných hlášení.

Reproduktor je založený na IP
technologii a je vhodný pro vysílání
veřejných hlášení, hudby, ale audio
sledování.

2N® Access Commander
Intuitivní software je základem
pro správu vašeho přístupového
systému a IP interkomů, které vám
pomohou odvrátit nežádoucí vstup
neautorizovaných osob.

2N® Mobile Video
Tato cloudová služba umožní přijímat
video hovory z interkomu na váš
mobilní telefon a také přes telefon
díky kameře interkomu monitorovat
prostor vchodu.

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
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