
Dopřejte si komfort moderní 
dveřní komunikace
Hledáte moderní řešení dveřní komunikace, ale nechcete zbytečně rozšiřovat vaši firemní 
infrastrukturu a investovat do drahých řešení? Pak právě Vám je určen analogový interkom 
2N® Analog Uni. Snadno jej aplikujete do stávajícího telefonního systému a vytvoříte tak dokonale 
fungující celek s Vaší analogovou ústřednou.

Analogový interkom 2N®  Analog Uni je postaven na konceptu „plug and play“ a funguje na principu 
analogového telefonu. Pouhým připojením k analogové ústředně se integruje do stávajícího 
telefonního systému firmy, takže ho můžete začít ihned používat.

Všechny potřebné funkce interkomu navíc nastavíte vzdáleně ze svého telefonu pomocí přehledného 
hlasového menu. Po nastavení telefonního čísla pod konkrétní tlačítko se Váš zákazník z dveřního 
interkomu ihned dovolá na požadované oddělení a Váš zaměstnanec mu v průběhu hovoru 
jednoduše otevře dveře pouhým zadáním kódu na klávesnici telefonu.

Proč zvolit 2N®  Analog Uni:
• Jednoduchá instalace
• Vzdálená správa pomocí telefonu
• Napájení z analogové linky
• Integrovaný zesilovač pro hlučné prostředí
• Univerzální spínaný výstup
• Ochranný spínač

Využití:
• Vzdělávací instituce
• Kancelářské budovy
• Rezidenční komplexy
• Nemocnice
• Veřejné prostory

2N® Analog Uni
Interkom pro analogové prostředí

Máte-li zájem o naše produkty, volejte na číslo +420 261 301 400, nebo napište e-mail na obchod@2n.cz.
Pro více informací www.2n.cz. 



Telefonní parametry
Pulsní volba  40 / 60 ms (20 až 60 mA) 
Úroveň tónové volby -6 a -8 dB ± 2 dB (20 až 60 mA)

    Elektrické parametry
Minimální napětí linky 20V (zavěšený stav) 
Minimální proud linky 15 mA (vyvěšený stav)
Šířka pásma   300 až 3500 Hz (20 až 60 mA)

    Tlačítka
Provedení tlačítek  Průhledná tlačítka s bílým podsvícením 
   a snadno vyměnitelnou jmenovkou
Počet tlačítek  1 nebo 2
       
       
       
       

    Audio
Mikrofon	   1 integrovaný mikrofon
Zesilovač   Volitelně - přídavný zesilovač 0,5 W

    Mechanické vlastnosti
Kryt   ABS plast, kvalitní nerezavějící ocel
Provozní teplota  -25°C až +55°C
Provozní relativní vlhkost 10% - 95% (nekondenzující)
Skladovací teplota  -40°C - 70°C
Rozměry   193 x 115 x 39 mm
   197 x 119 x 47 mm (zapuštěná montážní krabice)

   193 x 115 x 57 mm (při montáži na povrch)

Hmotnost   Výrobek netto 500 g
   Instalační box 135 g
   Celkem vč. obalu 800 g
Úroveň krytí  IP54

Technické parametry

Základní zapojení:

2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 261 301 400, E-mail: obchod@2n.cz, www.2n.cz. 
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Zapojení s ochranným spínačem:


