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IP AUDIO | ljud över nätverk från 2N
COMPACT ONE | EN54-16 certifierat talat utrymningslarm från Schweiz

IP AUDIO - Ljud över nätverk
Med IP Audio från 2N kan man enkelt distribuera, streama,
meddela och göra utrop över vanligt nätverk eller över internet.
Obegränsat antal zoner både lokalt (LAN) eller över Internet WAN).
Varje IP enhet är adresserbar och den den centrala mjukvaran
installeras på vanlig PC med Windows som en serverapplikation.
Serverapplikationen måste vara igång för att systemet skall fungera.

Appar till Iphone, Ipad, Android och tablets finns för styrning.
Stöder även POE (Power Over Ethernet)
Perfekt för installation offentliga miljöeri t.ex.
- Skolor - Köpcentrum - Kontorslokaler - Tågstationer - Lager
- Museum- Träningslokaler - Nöjesparker - Sjukhus - Hotell
- Flygplatser - Butiker - Barer - Restauranger - Nattklubbar
- Hemma i huset - Produktionslokaler - Brandstationer
- Mässhallar - Banker - Arenor - idrottsanläggningar
Produkter
- Netstreamer
för att konvertera analoga ljudkällor till IP audio
- Netspeaker
zonförstärkare med 2 x 10W
- Netspeaker lite
zon utan inbyggd förstärkare
- Netmick
för utrop, fungerar även som remote control och kan
programmeras för olika scenarion, setups och presets.

COMPACT ONE - EN54-16 certifierat talat utrymningslarm
Väggmonterad kompakt ’All-in-one’ lösning för installationer av
talat utrymningslarm i offentlig miljö.
Compact one är EN54-certifierat och TÜV certifierat.
Kostnadseffektivt, pålitligt, enkelt och säkert
Inga kostsamma installationer eller krångliga programmeringar!
Ett komplett system som är enkelt att installera, med automatiserad övervakning och backup av ström (EN54-4), förstärkning, högtalare (18kHz
FFT mätning, samt redundant högtalarslinga A/B), och elektronik.
Inga dyra installationskostnader eller avancerade inställningar behövs.
Lösenordskyddat enkelt menysystem, Brandbefälsmikrofon ingår.
Inte bara ett utrymningslarm
Med ingång för bakgrundsmusik och externa mikrofoner, samt flera
logiska in/ut (I/O) för att trigga extern utrustning, eller triggas av extern
utrustning.
Inbyggda 300W förstärkare och kraftfull DSP ger hög ljudkvalitet, samt
möjlighet till schemaläggning av meddelanden och avancerad ljudinställning, t.o.m. en subwoofer line-out finns för bättre balans i bakgrundsmusik.
Flera compact one kan sammankopplas i en master/slave arkitektur för
flera zoner och för mer avancerade lösningar.
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