
Poinformuj pasażerów windy  
o położeniu lub kierunku jazdy.
2N Floor Annunciator to proste urządzenie informacyjne, które jest zgodne z europejską 
normą EN 81-70, jego głównym zadaniem jest informowanie pasażerów w kabinie windy  
o aktualnym numerze piętra. Oprócz numeru piętra, może informować o kierunku jazdy oraz 
ostrzegać nie tylko o zamykaniu i otwieraniu drzwi, ale także o przeciążeniu kabiny windy. 
Może oczywiście odtwarzać poszczególne wiadomości w wielu językach, a także można 
nagrać własne komunikaty zgodnie z potrzebami konkretnej instalacji.

2N Floor Annunciator zostanie doceniony zarówno przez niepełnosprawnych pasażerów (np 
niewidomych) ale także przez wszystkich pozostałych. Komunikaty głosowe o numerach pięter 
zostaną doceniona przez ludzi, którzy nie mają dobrego widoku na wyświetlacz pokazujący 
aktualną pozycję kabiny. Operatorzy obiektów takich jak centra handlowe i biznesowe na 
pewno skorzystają z możliwości podawania nazw firm znajdujących się na poszczególnych 
piętrach lub odtwarzania wiadomości powitalnych i reklamowych.

Dlaczego 2N Floor Annunciator?
• Informacja o położeniu windy 
• Komunikaty dotyczące stanu windy
• Wiele opcji pozwalających na podłączenie różnych typów wind
• Komunikaty w wielu językach
• Możliwość nagrywania własnych komunikatów
• Spełnia wymagania normy EN 81-70
• Możliwość odtwarzania spotów reklamowych

Przeznaczony dla:
• Firm instalujących i serwisujących windy
• Producentów wind
• Integratorów systemów

2N Floor Annunciator
System informacji pasażerskiej do wind

Zastosowanie:
• Biurowce
• Apartamentowce
• Centra handlowe

Jeżeli jesteś zainteresowany tym produktem zadzwoń +48585240160  
lub napisz: biuro@cti.mikrotel.pl. Aby sie dowiedzieć więcej zajrzyj na www.cti.mikrotel.pl 



Przykładowe połączenie

Parametery techniczne
Wymiary

  80 x 90 x 25 mm

    Interfejs szeregowy do PC
  RS232C, max. 115200 bit/s, autobauding

    Bezpiecznik
  T 400 mA dla głośnika 25Ω lub 16Ω 

    Waga
  380g

    Wejścia równoległe
Poziom “0 i 1” “0” – 0V do 2V    
  “1” – 10V do 24V
Rezystor “pull-up”  10kΩ do plusa zasilania
Sterowane zwarciem “0” rezystancja do ziemi < 800Ω, 24V;   
  “1” rezystancja do ziemi > 10kΩ, 24V
Zasilanie max. +/- 40V względem plusa zasilania

    Wejście szeregowe
  Zalecane sterowanie typu open collector,   
  obciążenie względem ziemi, prąd jest pobierany 
  z plusa żródła zasilania, prąd ok. 3mA.

    Zasilacz (nie dołączony)
  DC 9 – 30V, DC 12V – 24V zalecane 

    Pobór prądu
  Max. 300 mA (głośnik 16Ω)

    Moc wyjściowa
  0.5W/16Ω

    Wspierana komunikacja
Szeregowa  8 bitów, 9 bitów, ramki wielobajtowe
Równoległa kod binarny, kod Gray‘a, 8 bitów
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Producent: 2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Modřanská 621, 143 01 Prague 4, Czech Republic, 
Tel.: +420 261 301 500, E-mail: sales@2n.cz, www.2n.cz. 

Dystrybutor: CTI MIKROTEL sp. z o.o.
Aleja Grunwaldzka 205/209 80-266 Gdańsk
Tel.: +48585240160, E-mail: biuro@cti.mikrotel.pl, 


