
Zapomnij o skomplikowanej 
instalacji raz na zawsze
Czy potrzebujesz niezawodnego urządzenia, aby zapewnić dwukierunkową 
komunikację z kabiny windy lub maszynowni z centrum alarmowym? Jak tak, to 
wtedy na pewno docenisz komunikator 2N® Lift1, który spełnia wszystkie wymogi 
norm bezpieczeństwa EN 81-28, EN 81-70 i EN 81-80. Oferujemy urządzenia w 
dwóch wersjach: wersji do montażu na ścianie (wersja kompaktowa) i druga do 
montażu za panelem dyspozycji.

2N® Lift1 jest następcą komunikatora 2N® SingleTalk, który to został poddany 
modernizacji i został rozszerzony o nowe funkcje. Urządzenie 2N® Lift1 teraz oferuje 
opcję konfigurowania i uaktualniania systemu poprzez port USB. Istnieje także 
możliwość zmiany wersji językowej menu głosowego przy pomocy komputera.

Oprócz komunikacji z maszynownią, 2N® Lift1 może być uzupełniony o rozwiązania 
dla komunikacji wewnętrznej pomiędzy kabiną windy, nadszybia lub podszybia. 
Można również łatwo podłączyć komunikator bezpośrednio do sieci telefonicznej 
(PSTN/PBX/GSM) za pomocą kabla telefonicznego, który służy również jako źródło 
zasilania.

Dlaczego 2N® Lift1?
• Możliwość łączenia przez PSTN/PBX/GSM
• Możliwość dwukierunkowej komunikacji między kabiną i maszynownią
• Możliwość dodania komunikacji z nadszybia i podszybia
• Zasilanie z linii telefonicznej
• Oprogramowanie dla przyjaznego konfigurowania przez port USB
• 6 numerów telefonów dla wywołań alarmowych
• Pełna obsługa protokołów CPC i P100

2N® Lift1
Łatwa w instalacji łączność alarmowa 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 



2N® Lift1 - Uniwersalny 2N® Lift1 - Kompaktowy

Przykładowe połączenie

Parametery techniczne

GSM
2N® CallConnectPSTN

VoIP 2N® EasyGate PRO 

2N® Lift1

Maszynownia

Telefon

Samochód 
serwisowy

Dyspozytor

Bateria 4x AA

Styk sterujący
Minimalne napięcie  9 V AC/DC 
Maksymalne napięcie  24 V AC/DC
Maksymalny prąd  1 A AC/DC 
Rezystancja rozwarta  min. 400 kΩ
Rezystancja zwarcia  cca 0,5 Ω
Bezpiecznik  resetowalny

    USB
Konwerter 2N® Lift1 USB  919680E

    Pozostałe parametry
Wymiary – Uniwersalny  65×130×24 mm
Wymiary – Kompaktowy  100×185×16 mm
Zakres temperatur pracy -20 °C do +70 °C
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