
Łączy tradycyjne źródła 
dźwięku ze światem IP
Pomimo stopniowego przechodzenia systemów audio na technologię IP, klienci nadal napotykają 
potrzebę podłączenia do systemu audio IP tradycyjnych źródeł muzyki, takich jak stacje radiowe 
FM, odtwarzacze CD lub mikrofony. Aby można było zmodernizować swój system audio do 
technologii IP przy jednoczesnym zachowaniu obecnych źródeł sygnału, opracowaliśmy specjalne 
urządzenie - 2N® NetStreamer, którym można połączyć tradycyjne źródła dźwięku do postaci IP, 
a następnie zapewnić dystrybucję dźwięku przez sieć IP do wielu różnych miejsc jednocześnie.

2N® NetStreamer jest idealnym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku, gdy modernizujemy 
dotychczasową instalację nagłośnienia w technologii 100V w kierunku systemu IP, ale jest 
problem z podłączeniem istniejących źródeł dźwięku. Sygnał audio jest przesyłany przez sieć 
IP bezpośrednio do aplikacji 2N® NetSpeaker Server, który następnie rozprowadza sygnał do 
wyznaczonych miejsc (np.: 2N® NetSpeaker IP z głośnikiem, interkomów IP, telefonów Cisco, itd.) 
oraz odtwarza inne wiadomości w każdym z tych miejsc.

Dlaczego 2N® NetStreamer?
• Połączenie analogowych źródeł dźwięku z nowoczesnym systemem IP audio

• Możliwość wykorzystania więcej niż jednego analogowego źródła dźwięku

• Scentralizowane zarządzanie

• Wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci LAN/WAN

• Prosta i szybka instalacja

• Łatwe i wygodne użytkowanie

2N® NetStreamer
Konwerter sygnałów audio

Zastosowania:
• Hotele, restauracje i kawiarnie
• Centra handlowe, sieci sklepów i   
     supermarkety
• Centra odnowy biologicznej i fitness
• Stacje kolejowe i poczekalnie
• Tereny sportowe, rekreacyjne i inne         
     przestrzenie publiczne
• Biurowce

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



Przykładowe połączenia

Parametry techniczne
Interfejsy

Wejścia logiczne  2, galwanicznie izolowane, wyzwalane  
   zwarciem lub napięciem od 5 do 48V
Wyjście przekaźnikowe * 1, galwanicznie izolowane, styki NO i NC,  
   obciążalność max. 48V, 1A
Wyjście słuchawkowe * 3.5mm jack, stereo, wyjście 2 x 30mW,  
   min. impedancja 16Ohm, DR 101dB,  
   THD+N -85dB
Wejście główne mikrofonu symetryczne, XLR, z zasilaniem   
   fantomowym 24V, DR 88dB, THD+N -82dB
Wejście mikrofonu dodatkowe 3.5mm jack, zasilanie dla mikrofonów  
   elektretowych, DR 84dB,   
   THD+N -78dB
Wejście liniowe  3.5mm jack, symetryczne mono lub  
   asymetryczne stereo, DR 93dB,   
   THD+N -82dB

    Zasilanie
   12 do 32V, max. 1A
   PoE zgodnie ze standardem 802.3af

    Strumień audio
   PCM, 44 100KHz, 16bit, Stereo (1 650 kbps)

    Wymiary
   220 x 45 x 140mm

    Zakres temperatur pracy
   0 - 40°C

    Wilgotność otoczenia
   10-95% (bez kondensacji)
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* aktualnie niedostępne
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