
2N LIFT NET
Ideální řešení pro bezpečnost ve výtahu

Vyhovuje normě EN 81-28

Řešení PSTN, GSM, ISDN nebo VoIP 

Hlasová komunikace z kabiny výtahu, 
ze střechy kabiny výtahu, 
z šachty a strojovny

Plně automatické řešení (3-denní samotestování) 

Až 8 výtahů s plnými možnostmi komunikace 
po jedné telefonní lince

Podpora systému dálkového monitorování

Máte-li zájem o naše výrobky, volejte prosím  261 301 400, nebo pošlete e-mail na adresu  obchod@2n.cz. Více informací najdete na www.2n.cz.

p

Kompletní obousměrná nouzová komunikace z kabiny 

výtahu, střechy kabiny výtahu, šachty a strojovny.

Nový komunikační systém pro výtahy 2N LIFT NET umožňuje vy-
tvořit rozsáhlou bezpečnostní síť komunikačních jednotek umožňující obou-
směrnou nouzovou komunikaci z kabiny výtahu, střechy kabiny výtahu, 
šachty a strojovny pomocí jedné přípojnice.

Při stisknutí tlačítka ALARM naváže komunikační zařízení obousměrné 
spojení prostřednictvím pevné linky, pobočkové linky nebo přes integrova-
nou GSM bránu s non-stop službou. Zařízení se samo identifikuje hlaso-
vým hlášením. Systém umožňuje naprogramování komunikačního zařízení 

prostřednictvím telefonní linky, nebo případně lokálně ze strojovny výtahu.
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2N TELEKOMUNIKACE  a. s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika

Tel.: 261 301 400, Fax: 261 301 499

E-mail: obchod@2n.cz, web: www.2n.cz

2N LIFT NET

Vyhovuje normě EN 81-28

Plně automatické řešení (3-denní samotestování)

Rovněž k dispozici ve verzi GSM a ISDN 

Hlasová komunikace z kabiny výtahu, střechy kabiny výtahu, 
šachty a strojovny

Stisknutím tlačítka ALARM aktivujete nouzovou signalizaci

Až 8 výtahů s plnými komunikačními možnostmi pomocí 
jedné telefonní linky 

Řešení typu hands-free 

2N LIFT MANAGER

Hovory lze rozdělit do tří skupin:

Nouzové hovory – v případě, že někdo uvízne v kabině výtahu, 

je dispečer informován o poloze výtahu na svém monitoru 

ještě předtím, než obdrží hovor.

Kontrolní hovory – 3-denní periodický test funkce zařízení 

(podle normy EN 81-28, část 4.2.1.) – software 2N LIFT MANAGER 

obdrží kontrolní hovory automaticky. Pokud komunikátor nenahlásí 

svou funkčnost každé tři dny, vyšle software tuto informaci automaticky 

na předem nastavené e-mailové adresy nebo odešle SMS.

Chybová hlášení – v případě poruchy výtahu je informace o poruše 

systému odeslána na dispečink a software 2N LIFT MANAGER 

tuto zprávu odešle na předem nastavené e-mailové adresy nebo odešle SMS.

       

Snadná instalace 

Automatické vytáčení až 6 čísel

Možnost nahrát vlastní vzkaz (0 – 30 vteřin)

Programování přes telefonní linku nebo lokálně  

Automatické kontrolní hovory

Vizuální signalizace pomocí světelných diod (LED)

Ochrana před nechtěnými hovory

Ověřená kvalita 

2N LIFT MANAGER je plně automatický software pro správu všech hovorů z výtahových komunikátorů 2N LIFT.

2N® a ATEUS® jsou registrované ochranné známky firmy 2N TELEKOMUNIKACE a.s.. Jména výrobků a jakákoli jiná jména zde zmíněná jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky a/nebo značky chráněné příslušným zákonem. 

Ve snaze neustále zlepšovat kvalitu svých výrobků si 2N TELEKOMUNIKACE a.s. vyhrazuje právo měnit vzhled, funkčnost a vybavení výrobků 2N zde uvedených. Podrobný popis výrobků 2N najdete na adrese www.2n.cz
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