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2N TELEKOMUNIKACE



SITUACE NA TRHU VIDEO INTERKOMŮ
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Video interkomy – použitá technologie

Analogue IP
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Video interkomy – použitá IP infrastruktura

Open IP Proprietary IP



SITUACE NA TRHU ODPOVÍDACÍCH JEDNOTEK
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Vnitřní jednotky 

Hands on

Hands off



OČEKÁVÁNÍ NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Pohodlí & Bezpečnost

• Interkom s integrovaným přístupovým systémem

Mluvit s příchozím a vidět kdo přichází

• Ovládání všech zámků z jednoho místa i pomocí 

smartphonu

• Úplná důvěra v elektronický bezpečnostní systém

Elegance & Kvalita 

• Vysoká kvalita zpracování 

design – reprezentativní vzhled

Odolnost a spolehlivost řešení 

• Propojení všech zařízení UTP kabelem (PoE)

• Integrace s HW a SW produkty 3.stran 

• Komplexní řešení přístupového systému  

• Uživatelsky přívětivé ověření oprávněnosti vstupu

Bluetooth, Otisk prstu

• Kompatibilita s chytrými telefony



Klíčové prostory

• Hlavní vstup

• Apartmány

• Kanceláře

• Parkoviště

• Komerční prostory

• Sdílené prostory

• Výtahy

• Recepce

• Správa budovy
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… vše vyřešíte pomocí 2N produktů

BYTOVÝ DŮM



Reception

KOMPLETNÍ PORTFOLIO PRODUKTŮ PRO VAŠE PROJEKTY



VSTUP DO 
BUDOVY



ŘEŠENÍ VSTUPU DO OBJEKTU

2N® IP Verso

Ideální volba pro Bytové domy i Komerční budovy

− Unikátní svou modularitou – až 16 různých modulů

− Intuitivní obsluha

− Uživatelsky přívětivé řešení vstupu - Bluetooth, otisk prstu, 

NFC 

− Integrace s produkty 3. stran: HA, VMS, docházka ...

− Podpora pro Recepci, Facility management …

− Řešení pro instalace na různé povrchy 

pod/na omítku, do sádrokartonu, anebo na sklo 

Reception

Reception

Reception

Reception



VJEZD DO 
GARÁŽÍ



ZABEZPEČENÍ PARKOVIŠŤ

− Nejodolnější interkom na trhu - IP69K, IK10

− Čistý zvuk, bez ohledu na hluk pozadí 

− Integrace s: 

◦ video (ONVIF, RTSP)

◦ IP telefonie (SIP, Chytré telefony)

◦ systémy správy majetku (HTTP API)

− Stojan jako příslušenství pro snadnou montáž

− Součást nouzové komunikace - ideální doplňky jsou:

2N® IP Force - Zvyšte bezpečnost na parkovištích



KOMUNIKACE S 
NÁVŠTĚVOU



VNITŘNÍ ODPOVÍDACÍ JEDNOTKY

− Slouží pro audio i video komunikaci

− Zvuk v kvalitě HD s potlačením okolního hluku

− Intuitivní ovládací prvky i pro nezkušené uživatele

− Tvrzené sklo pro ochranu proti poškrábání

− Plug & play připojení přes jeden UTP kabel

− Podpora PoE

− Unikátní, společná instalační krabice

− Ocenění za design pro výjimečný vzhled

Kompletní řada elegantních odpovídacích jednotek



BUĎTE DOSTUPNÍ PRO NÁVŠTĚVY ODKUDKOLIV

− Profesionální řešení

− Doplnění portfolia odpovídacích jednotek

− Videohovory z IP interkomu v mobilním telefonu

− „Preview“ – Video náhled při příchozím volání

− Vzdálené ovládání vstupu do objektu prostřednictvím aplikace 

− „Push notifikace“ - vždy probudí smartphone, šetří životnost 

baterie

− Snadná vzdálená správa z portálu My2N

2N® Mobile Video



OCHRANA
SPOLEČNÝCH PROSTOR



ZABEZPEČENÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR

− Společné prostory: kočárkárna, kolárna, tělocvična, zahrada, 

výtah apod.

− Elegantní design, který odpovídá IP interkomům

− Plug & play instalace jednim UTP kabelu (PoE)

− Různá oprávnění přístupu

◦ v rámci jedné jednotky

◦ v rámci zón a podlaží

− Mullion verze - úzké provedení

◦ Instalace na sklo, zárubeň nebo na zeď

− Řešení výtahu - kombinace s Axis A9188 (I / O)

IP řešení pro řízení vstupu do objektu 



OTEVŘETE DVEŘE TELEFONEM

− Mobilní aplikace 2N® Mobile Key zdarma

− Pohodlné a bezpečné řízení přístupu pomocí Bluetooth (nebo NFC -
pouze Android)

− Jedinečný dotykový režim: Telefon nechte v kapse, pro navázání 
spojení stačí pouze dotyk na 2N® čtečku 

− Otevření dveří z aplikace 2N® Mobile Key

− Nastavitelná komunikační vzdálenost (krátká, střední, dlouhá)

− Přihlašovací údaje ZDARMA

Inovativní řešení pro řízení vstupu do objektu 



VZDÁLENÁ SPRÁVA 
2N ZAŘÍZENÍ



PORTÁL, KTERÝ VÁM ZJEDNODUŠÍ ŽIVOT - My2N.com 

2N® Mobile Video - videohovory z 2N interkomů do 
smartphonu

2N® Remote Configuration- online vzdálená správa 
všech 2N zařízení, bez jakéhokoli nastavení sítě

2N® Partner API – integrace produktů 2N s produkty a 
službami třetích stran přes internet

Správa instalací – integrátorovi stačí pouze jeden účet 
My2N pro samostatnou a přehlednou správu 
instalovaných zařízení v různých firmách a lokalitách

Profesionální platforma, umožňující využívat 2N produkty naplno



Integrace

Domácí automatizace

Správa nemovitostí a 
management budov

Security, VMS

IoT platforma

KOMPLETNÍ PORTFOLIO PRO VAŠE PROJEKTY

Cloudové služby

2N® Mobilní Video

2N® Remote Configuration

2N® Partner API

Site Management



TYPICKÝ PROJEKT PRO 2N

• Nové budovy

• IP infrastruktura v bytech

• Požadavky na integrace

− mobilní video, výtah, VMS

• Požadavky na vybavenost a doplňkové služby

− recepce, společné prostory, nepřetržitá služba,
terasa, tělocvična

• Starší bytové domy bez IP infrastruktury

• Nová výstavba levných bytových domů

• Bez požadavků na vybavenost

− záměr je levně postavit a rychle prodat

• Požadavek na levný interkom

• … 2/4/4+1 drátové rozvody



ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY 
NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ



MALOMĚŘICKÉ NÁBŘEŽÍ

• Popis

o Rezidenční areál potřeboval vyřešit zabezpečení přístupu 
pro jeho obyvatele a návštěvníky 

• Požadavky investora 

o Reprezentativní vzhled

o Možnost integrace s platformou FlowBox, která v domech 
zajišťuje energetický management a domácí automatizaci u 
vybraných bytů

o V rámci placeného nadstandardu nabídnout možnost 
ovládat interkomy mobilní aplikací 2N Mobile Video

• Produkty

o 25ks  2N® IP Verso

o 20ks  2N® Access Unit RFID

• Přínos / Popis řešení požadavků

• Obyvatelé mají možnost obsloužení hovoru, náhledu na kameru a otevření dveří přímo 

z centrální nadstavby FlowBox. 

• Správce objektu dokáže spravovat 2N systém vzdáleně a pružně reagovat na 

požadavky od obyvatel.

• Snadno škálovatelný systém, použitelný pro další připravované etapy projektu.



CORSO POD LIPAMI

• Popis projektu

o Rezidenční areál potřeboval kompletně vyřešit přístupy jak 
u hlavních vstupů, tak ve vnitřních a komerčních 
prostorech

• Požadavky investora 

o Přímá vazba přístupového systému na softwarovou 
nadstavbu

o Design odpovídající luxusnímu zaměření projektu

• Produkty

o 12ks  2N® IP Verso

o 20ks 2N® Access Unit

o 2N® Mobile Video

• Přínos / Popis řešení požadavků

• 2N zabezpečuje řízení provozu společných prostor objektů, například řízení pohonu vrat či bezpečnostních zámků dveří. 

• Celý přístupový systém od 2N je plně kompatibilní a otevřený jak Home Automation, tak aplikacím třetích stran. 

• Vlastník bytu má snadný, přesto zabezpečený přístup do vlastních i sdílených prostor, jakými jsou například garáže 

• Díky IP telefonu nainstalovanému v bytě, popřípadě 2N® Indoor Touch či službě 2N® Mobile Video, má přehled o všech svých 

návštěvách, včetně záznamu zmeškaných hovorů.

• Vítěz GPA - Národní ceny za architekturu 2019



ZÁRUKA

Standardně nabízíme tříletou záruku

Možnost jejího prodloužení až na 5 let

Místo čekání na opravu dostanete funkční výrobek ihned po zaslání vadného



pouze 33 reklamovaných 

na 10 000 prodaných interkomů 

ZÁRUKA



Děkuji za pozornost,
vaše dotazy pište do 

komentářů

Jan Píša

Area Account Manager

pisa@2n.cz


