
Pomóż użytkownikom 
aparatów słuchowych
Nie czekaj, aż przepisy wymuszą na Tobie ułatwienia dla osób niedosłyszących. Już dziś pomóż 
ludziom niedosłyszącym komunikować się w przypadku awarii. Pętla indukcyjna 2N® Induction 
Loop for Lifts, to urządzenie, które przenosi dźwięk bezprzewodowo z interkomu alarmowego lub 
innego źródła dźwięku bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby niedosłyszącej.
Umożliwisz użytkownikom aparatów słuchowych lepsze słyszenie po podłączeniu pętli 
indukcyjnej. Ułatwia to komunikację np. z centrum alarmowym. Ponadto, poprzez zainstalowanie 
pętli indukcyjnej winda będzie w pełni zgodna z zaleceniem Unii Europejskiej EN 81-70.
Pętla indukcyjna jest oznaczona odpowiednim międzynarodowym symbolem graficznym 
i posiada wbudowany wzmacniacz oraz zintegrowane anteny. Jest zdolna do pokrywania 
powierzchni około 2 m2, co odpowiada wielkości większości kabin. Ponadto antenę zewnętrzną 
znajdującą się na przykład w suficie windy może połączyć z pętlą indukcyjną. Pętla indukcyjna 
oferuje kompaktowe rozwiązanie typu wszystko w jednej obudowie. To sprawia, że   jest 
użytecznym dodatkiem nie tylko do interkomów łączności awaryjnej dla wind firmy 2N, ale także 
do interkomów innych producentów.

Dlaczego pętla indukcyjna?
• Mozliwość współpracy z dowolnym interkomem łączności alarmowej
• Pokrycie przestrzeni w kabinie windy ok. 2 m2

• Bezprzewodowa transmisja dźwięku z interkomu alarmowego do aparatu dla niedosłyszących
• Zgodność z normą PN EN 81-70
• Zintegrowany wzmacniacz
• Wbudowana antena, z możliwością podłączenia zewnętrznej anteny
• Oznaczenie międzynarodowym symbolem

Przeznaczony dla:
• Integratorów systemów
• Firm instalujących windy
• Firm serwisujących windy
• Centrów Alarmowych dla wind

Pętla Indukcyjna do Wind
Łączność alarmowa do wind ze wsparciem dla niedosłyszących

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

Centrum Alarmowe

Pętla indukcyjna 
2N® Induction Loop

Interkom łączności 
alarmowej

Zasilanie
Napięcie zasilania  8 – 18VDC

Pobór prądu z zasilacza 12 V:
Obciążenie 1 Ω pełna moc 1.4 A, sinus; 1 A, szum różowy
Obciążenie 8 Ω połowa mocy 550 mA, sinus; 400 mA,   
   szum różowy
bez sygnału  100 mA
czuwanie   max 10 mA

Przejście w stan czuwania      
przy braku sygnału po  10 s
Podstawowy poziom sygnału 100 mV – 6 Vef
Podniesiony poziom sygnału 1 V – 35 Vef
Impedancja wejściowa 2 kΩ równolegle z 0.3 H

       

Prąd wyjściowy, obciążenie 1 Ω: 
   2.2 Aef (sinus)
pełna moc   1.6 Aef (szum różowy)

Prąd wyjściowy, obciążenie 8 Ω: 
   730 mAef (sinus)
połowa mocy  520 mAef (szum różowy)

    Pozostałe właściwości
Odporność na zwarcie wyjścia nieograniczony czas
Charakterystyka częstotliwości 100 Hz – 5KHz ±3 dB
Temepratury pracy  -20 - +50 °C
Klasa szczelności  IP65 
Wymiary   144 x 100 x 31 mm
Waga   0.3 kg

Parametry Techniczne

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, 


