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 W Zgodny z normami PN-EN 54-16, PN- EN 54-4 oraz  rozporządzeniem MSWiA

 W Impedancyjny oraz pętlowy monitoring linii 

 W Opcjonalnie dostępne izolatory zwarć

 W Brak ograniczeń ilości połączonych w sieć jednostek oraz mikrofonów systemowych 

 W  Opcjonalna karta sieciowa wspierająca redundantne połączenie 
światłowodowe między centralami

 W Wbudowany wzmacniacz rezerwowy

 W Elektronika zaprojektowana pod kątem wysokiej energooszczędności

Kompaktowy system DSO typu Plug & Play

PN-EN 54-16

PN-EN 54-4



DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
KOMPAKTOWY SYSTEM DSO TYPU PLUG & PLAY

miniVES jest serią  kompaktowych urzą-
dzeń DSO, które spełniają wymagania norm 
PN-EN 54-16 oraz PN-EN 54-4.

System został zaprojektowany z myślą o małych 
i średniej wielkości budynkach, dla których 
wymagany jest montaż certyfikowanego 
systemu DSO. 

Centrala dźwiękowego systemu ostrzegaw-
czego jest wyposażona w dwa niezależne 
wzmacniacze klasy D o mocy 160 W lub 320 W, 
które dystrybuują sygnały 100 voltowe do linii 
2AB lub 4AB. System jednocześnie zapewnia 
funkcjonalność  wzmacniacza rezerwowego 
dla komunikatu ewakuacyjnego.

System miniVES jest kompletnym systemem 
DSO, w którym zaimplementowane zostały 
zaawansowane mechanizmy oszczędzania 
energii. miniVES został wyposażony w zinte-
growaną ładowarkę akumulatorów oraz układ 
zasilania spełniający normy PN-EN 54-4.

System miniVES został zaprojektowany w tech-
nologii Plug & Play – system jest  gotowy do 
pracy po zawieszeniu na ścianie, podłączeniu 

przewodów i zainstalowaniu  akumulatorów 
w obudowie. Fabryczną konfigurację można 
jednocześnie edytować i dowolnie mody-
fikować do potrzeb danego budynku 
i scenariuszy ewakuacyjnych.

miniVES po podłączeniu pętlą światłowo-
dową niezależnych jednostek i mikrofo-
nów  strażaka, może  tworzyć rozległy układ 
sieciowy, który w przypadku większych 
obiektów może stanowić alternatywne kosz-
towo rozwiązanie, w porównaniu do kon-
kurencyjnych systemów DSO. 

Układ sieciowy systemu miniVES-ów oparty 
o sieć TCP/IP pozwala na dystrybucję tła 
muzycznego między jednostkami oraz zacho-
wanie funkcjonalności interkomu między 
samymi jednostkami głównymi, jak i  mikrofo-
nami systemowymi. Łatwość konfiguracyjna 
została uzyskana dzięki zastosowaniu unikal-
nego, opracowanego przez R & D Ambient 
System, protokołu komunikacyjnego, który 
jest także kompatybilny ze wszystkimi ele-
mentami systemu MULTIVES. 

 » Zgodny z normami PN-EN 54-16,  
PN-EN 54-4 i rozporządzeniem MSWiA

 » Ewakuacja stopniowa

 » Pełna kontrola poprzez 4,5 calowy, 
kolorowy ekran dotykowy

 » Impedancyjna oraz pętlowa 
kontrola linii głośnikowych z opcją 
izolatorów zwarć

 » Zastosowanie przemysłowych 
kart pamięci  

 » Możliwość zdalnego 
zarządzania systemem

 » Brak ograniczeń w ilości 
obsługiwanych mikrofonów 
systemowych 

 » Opcjonalna  karta komunikacyjna 
umożliwia podłączenie wielu 
niezależnych  jednostek miniVES 
w jeden, oparty o sieć światłowodową  
dźwiękowy system ostrzegawczy  
z funkcjonalnością interkomu

Obudowa przystosowana zarówno do montażu naściennego, jak i w szafie rack

miniVES – główne cechy:



DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY 
KOMPAKTOWY SYSTEM DSO TYPU PLUG & PLAY

miniVES 2001* miniVES 4001* miniVES 4002*

Liczba linii  głośnikowych AB 2 4 4

Liczba niezależnych linii głośniowych 4 8 8

Liczba bezpotencjałowych wejść logicznych 7 7 7

Liczba programowalnych wyjść przekaźnikowych 3 3 3

Liczba wzmacniaczy / Moc 2 / 160 W RMS 2 / 320 W RMS 2 / 320 W RMS

Wzmacniacz zapasowy Tak – 160 W RMS Tak – 320 W RMS Tak – 320 W RMS

Liczba jednocześnie odtwarzanych komunikatów 1 1 2

Zabezpieczenia Zabezpieczenie przegrzania, zwarciowe, przeciw doziemieniu i przeciążeniowe

Czas pracy na bateriach 30 godzin czuwania i 30 minut ewakuacji

Stopień ochrony IP 30

Warunki pracy -5 to + 45°C / 5% do 95% wilgotność bez kondensacji

Waga 60 kg

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) 439 mm x 529 mm x 350 mm

Wykończenie Czarny / grafitowy

Dodatkowa funkcjonalność

Liczba wejść audio 1-Stereo do mono

Opcjonalna karta sieciowa 2x SFP module 1 Gb/s, 1x POE 100 Mb/s, 1x LAN 100 Mb/s connection;  
RS485 port; 1xLAN/WAN 100 Mb/s connection

GUI 4,5’’ kolorowy ekran dotykowy

DSP 3-pasmowy, parametryczny korektor na wejściu audio, 8 pasmowy, parametryczny korektor 
na wyjściach audio, eliminator sprzężeń akustycznych, limitery audio na wyjściach

Regulator głośności N/A N/A 2 linie głośnikowe

* W
szystkie urządzenia opcjonalnie dostępne z ekranem

 dotykow
ym

 LCD
 (L) i kartą sieciow

ą z dw
om

a m
odułam

i SFP (n).

miniVES – przykład realizacji

2001LN2001LN

2001LN2001N 2001LN2001N

2001LN2001N



Ambient  - System Sp. z o.o.  |  ul. Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk  |  T: +48 58 345 51 95  |  F: +48 58 343 18 77  |  ambient@ambientsystem.pl  |  www.ambientsystem.pl
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