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Referencje

Ponad 25 lat
na polskim rynku

Ponad 600 realizacji w Polsce,
Europie i na Bliskim Wschodzie

Producent urządzeń
Dźwiękowych Systemów
Ostrzegawczych

Dostawca urządzeń
Systemu Sygnalizacji
Pożarowej

Profesjonalne wsparcie
na etapie projektowania,
symulacji akustycznych oraz
uruchamiania systemów

Innowacyjność i wysoka
jakość produktów
oraz profesjonalna
i kompleksowa obsługa

Ambient System ma w swoim portfolio ponad 600 realizacji,
oto niektóre z nich:

STADION MIEJSKI POZNAŃ

PORT LOTNICZY GDAŃSK

OLIVIA STAR GDAŃSK

HOTEL HILTON GDAŃSK

WARSAW SPIRE

PKP WROCŁAW

PAŁAC NA WODZIE

RAFINERIA GRUPY LOTOS S.A.

KONTAKT:
CENTRALA
AMBIENT SYSTEM Sp. z o. o
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk | Polska
T: + 48 58 345 51 95
F: + 48 58 343 18 77
sekretariat@ambientsystem.pl

DZIAŁ TECHNICZNY
DSO:
T: +48 607 990 623
multives@ambientsystem.pl
SSP:
T: +48 603 053 238
lst@ambientsystem.pl
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ODDZIAŁY REGIONALNE
REGION PÓŁNOC
Województwa: pomorskie, zachodniopomorskie,
warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie
T: +48 601 314 122

PÓŁNOC
CENTRUM

REGION CENTRUM
Województwa: mazowieckie, łódzkie, podlaskie
T: +48 601 318 248
REGION ZACHÓD
Województwa: wielkopolskie,
dolnośląskie, lubuskie, opolskie
T: +48 601 664 996
REGION POŁUDNIOWY WSCHÓD
Województwa: lubelskie, małopolskie, śląskie,
świętokrzyskie, podkarpackie
T: +48 691 959 444

Stadiony

Stadion Miejski Poznań / Stadion Miejski Legii Warszawa / Stadion Miejski Wrocław / Stadion Miejski Gdańsk / Stadion Miejski Bielsko-Biała

Porty lotnicze i dworce

Port Lotniczy Gdańsk / Port Lotniczy Modlin / Port Lotniczy Lublin / PKP Kraków / Bałtycki Terminal Kontenerowy

Galerie handlowe

Galeria Echo Kielce / Galeria Kaskada Szczecin / Millenium Hall Rzeszów / Galeria Zamek Lublin / Nowe Centrum Sopotu

Hotele

Hilton Gdańsk / Hilton Warszawa / Łódź / Kraków / Warsaw Plaza / Hilton Millenium Hall Rzeszów / Hotel Focus Gdańsk / Hotel Sadowa Gdańsk

Biurowce

Alchemia Gdańsk / Olivia Tower Gdańsk / Eurocentrum Warszawa / Warsaw Spire / Millenium Plaza Warszawa / Olivia Star Gdańsk

Obiekty kulturalne

Małopolski Ogród Sztuki / Pałac na Wodzie / Teatr Szekspirowski / Europejskie Centrum Solidarności

Szpitale i sanatoria

Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa / Pomorskie Centrum Traumatologii Gdańsk / Sanatorium „Helios” Sopot / Szpital Suwałki

Przemysł

Rafineria Lotos program 10 +

ZACHÓD

PŁD.-WSCH.
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PN-EN 54-16
ŚD CNBOP-PIB 2374/2015

PN-EN 54-4
1488-CPR-0500 /W

Skalowalny Cyfrowy System DSO / PA

WW Elastyczna oraz skalowalna konfiguracja
WW W pełni cyfrowa transmisja audio
WW Modułowa konstrukcja jednostek kontroli
WW Łatwa integracja z systemami wykrywania pożaru
WW Zaawansowane funkcje audio DSP
WW Zdalne zarządzanie poprzez połączenie WAN
WW Redundantne połączenie pomiędzy jednostkami kontroli oraz mikrofonami strażaka
WW Funkcje interkomu pomiędzy wszystkimi mikrofonami strażaka oraz strefowymi
WW Unikatowa funkcja dynamicznego alokowania wzmacniaczy zapasowych
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SKALOWALNY CYFROWY
DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

MULTIVES
ELASTYCZNA STRUKTURA

System MULTIVES został stworzony z myślą
o ogólnie pojmowanej wszechstronności,
dlatego doskonale spełnia swoją rolą
w architekturze centralnej dla średniej wiel
kości budynków, jak i rozproszonej dla naj
większych projektów, takich jak terminale
lotnicze, rafinerie, c entra handlowe czy biu
rowce. Jednocześnie modułowa konstrukcja
jednostek kontroli pozwala na optymalne
dostosowanie się do potrzeb inwestora
przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich
wytycznych projektowych.
System MULTIVES oparty jest o technologię
światłowodowego przesyłania cyfrow ych
komunikatów alarmowych, komercyjnych
jak również muzyki. Głównym zadaniem
systemu jest współpraca z systemami wykry
wania pożaru i automatyczne rozsyłanie
komunikatów o zagrożeniu w budynkach.

4002LN

Wszystkie funkcje systemu zostały zapro
jektowane zgodnie z normą EN 54-16, obo
wiązkowym standardem w Unii Europejskiej
od 31 marca 2011 oraz Rozporządzeniem
MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010.
Na system MULTIVES składają się jednostki
kontroli, wielokanałowe wzmacniacze
mocy, jednostka zarządzania zasilaniem,
mikrofon strażaka oraz mikrofony strefowe
wraz z dedykowanymi 20-przyciskowymi
rozszerzeniami.
Sercem systemu jest cyfrowa platforma wraz
z opracowanym przez Ambient System pro
tokołem transmisji, który pozwala na rozsy
łanie sygnałów ewakuacyjnych oraz audio
po całej sieci systemowej. Takie rozwiązanie
gwarantuje synchronizację czasową przy
odtwarzaniu komunikatów między jednost
kami oraz natychmiastowe przełączenie na
zapasowy obwód w przypadku uszkodzenia
aktywnego połączenia.
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Główne parametry systemu MULTIVES:
›› Zgodne z PN-EN 54-16,
ŚD CNBOP-PIB 2374/2015

›› Interfejs RS 485 dostępny do integracji
z systemami wykrywania pożaru

›› 45 globalnie dostępnych kanałów audio

›› 4 wspólne szyny 100 V dla wszystkich
kart w ramach jednostki kontroli,
umożliwiające podłączenie zapasowego
wzmacniacza oraz stworzenie optymalnego
kosztowo systemu DSO odtwarzającego
do 4 komunikatów jednocześnie

›› Max 254 jednostki w sieci
›› Do 32 GB na karcie mikro/SD
przeznaczone dla odgrywania
i zapisywania k omunikatów (48 kHz, 16 bit)
›› Maksymalna liczba jednocześnie odtwarzanych komunikatów ograniczona do
ilości kart kontroli xCtrLn-4 oraz zCtrLn-2
w jednostkach kontroli
›› Funkcja interkomu pomiędzy wszystkimi
mikrofonami systemowymi
›› Po 4 analogowe wejścia audio w każdej jed
nostce kontroli oraz mikrofonach strefowych
›› Każda jednostka nadzoruje do 12 wzmacniaczy

Elementy systemu MULTIVES
Urządzenia MULTIVES

Wymienne moduły systemu MULTIVES

ABT-CU-8LCD

jednostka kontroli – 8 slotów
z ekranem dotykowym

ABT-xNET-1Gb/WAN/RS

karta komunikacyjna

ABT-xLogIN-8f

karta wejść logicznych dla slotów funkcyjnych

ABT-CU-11LT

jednostka kontroli – 11 slotów
ABT-xLogIN-8c

karta wejść logicznych dla slotów kontrolnych

ABT-CU-11LCD

jednostka kontroli – 11 slotów
z ekranem dotykowym

ABT-xLogOUT-8f

karta wyjść przekaźnikowych dla slotów funkcyjnych

›› Cyfrowe przetwarzanie sygnałów audio
umożliwia implementację 3 pasmowych
filtrów na każdym z wejść, 8 w pełni
przestrajalnych filtrów, linię o
 późniającą,
limiter audio oraz eliminator s przężeń
akustycznych na każdym z wyjść
analogowych na jednostkach kontroli

ABT-DFMS

mikrofon strażaka

ABT-xLogOUT-8c

karta wyjść przekaźnikowych dla slotów kontrolnych

ABT-DMS-LCD

mikrofon strefowy z wyświetlaczem LCD

ABT-xAudIO-4/8-RS

karta 4 wejść / 8 wyjść audio + RS485 z DSP

ABT-DMS

mikrofon strefowy

ABT-xAudI-8

karta 8 wejść audio

ABT-EKB-20M

rozszerzenie klawiatury mikrofonu

ABT-xCtrLn-2

karta kontroli 2 linii głośnikowych

›› Duży wybór wzmacniaczy klasy D (8x 80 W,
8x 160 W, 4x 160W, 2x 650 W, 1x 650 W)

ABT-ISLE

interfejs Audio / RS485

ABT-xCtrLn-4

karta kontroli 4 linii głośnikowych

9

SKALOWALNY CYFROWY
DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
JEDNOSTKI KONTROLI

Jednostki kontroli

PN-EN 54-16
ŚD CNBOP-PIB 2374/2015

PN-EN 54-4
1488-CPR-0500 /W

Jednostka kontroli ABT-CU-11LT / ABT-CU-11LCD
Panel przedni

ELEMENTY SKŁADOWE
JEDNOSTKI KONTROLI:

1

1. Moduł graficznego
interfejsu użytkownika

2

2. 2x slot dla karty procesorowej
3. Złącza zasilania 48 VDC

Panel tylny

4. 4 szyny 100 V, dostępne
dla kart kontroli w slotach
kontrolnych (11 dla ABT-CU-11)
5. 1-8 – sloty kontrolne
przeznaczone dla kart wejść/
wyjść logicznych oraz kart
kontroli linii głośnikowych
6. A-D – sloty funkcyjne
przeznaczone do rozszerzenia
ilości wejść oraz wyjść audio
jak również podłączenia
kart xLogIN-8f/ xLogOut-8f

1

3

4

2

3

4

5

6

5

Głównym elementem systemu MULTIVES są
wielozadaniowe jednostki kontrolono-zarzą
dzające o konstrukcji modułowej pozwalają
cej na dużą elastyczność przy konfiguracji.
Elementem centralnym systemu MULTIVES
są jednostki kontroli ABT-CU-8LCD lub ABTCU-11LT (LCD), które mogą współpracować
ze sobą poprzez redundantną sieć światło
wodową tworząc system o architekturze
rozproszonej, jak również skupionej poprzez
połączenie lokalnie przewodem typu CAT5e.
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A

B
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D

E

7. E
 slot – karta komunikacyjna
z wejściami na moduły
światłowodowe SFP, złączami
RJ45 dla WAN i sieci wewnętrznej
oraz 2 wejścia/ 2 wyjścia logiczne
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W przypadku dużego systemu DSO składa
jącego się z wielu jednostek kontroli połą
czonych w sieć, całkowite uszkodzenie pętli
światłowodowej skutkuje powstaniem nieza
leżnych systemów DSO przy zachowaniu peł
nej funkcjonalności jednostek kontroli.
Znaczące różnice w konstrukcji między jed
nostkami CU-8LCD oraz 11LT/LCD pozwalają
na optymalny dobór urządzeń pod indy
widualne wymagania. Jednakże ich cechą
wspólną jest przyjmowanie sygnałów audio

ze źródła lub odtwarzanie z wbudowanej
pamięci, a następnie rozsyłanie odpowiednio
przetworzonego sygnału do konkretnej loka
lizacji w sieci lub bezpośrednio do wybranych
linii głośnikowych.

Jednostka kontroli ABT-CU-11LCD / LT łączy
w sobie funkcje wejść / wyjść audio, matrycy,
DSP, kontrolera linii głośnikowych, przełącz
nika sieciowego w jednym urządzeniu.
Elastyczna, modułowa konstrukcja jednostki
kontroli pozwala na optymalizację projektów
z punktu widzenia sprzętowego oraz zreduko
wanie kosztów użytkowania całego systemu
bez względu, czy jest to system obejmujący
swoim działaniem jeden obiekt, czy wiele roz
proszonych budynków, połączonych poprzez
sieć światłowodową.
W przypadku utraty połączenia z jednostką
nadrzędną, dzięki zapisanej lokalnie konfigu
racji, jednostka kontroli ABT-CU-LCD / LT jest
w stanie samodzielnie realizować scenariusze
akcji pożarowej. Urządzenie wpięte w główny
pierścień komunikacyjny systemu potrafi ste
rować wzmacniaczami i menadżerami zasi
lania, jak również pobierać sygnały alarmowe
i cyfrowe oraz przesyłać je do innych urządzeń
w systemie.
ABT-CU-LCD / LT dystrybuuje sygnały audio
z wzmacniaczy do linii głośnikowych oraz nadzo
ruje prawidłowe ich działanie. Jednostki kontroli
są wyposażone w kartę ABT-cAudIO-4/12, która
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umożliwia przetwarzanie 4 liniowych wejść
audio, 12 liniowych wyjść audio z zaawanso
wanym procesorem przetwarzania audio.
Jednostka ABT-CU-11LT może zostać wypo
sażona w dotykowy wyświetlacz LCD, który

zwiększa funkcjonalność jednostki kontroli
poprzez dostęp bezpośredni do funkcji moni
toringu linii głośnikowych, szczegółowego
opisu błędów systemowych oraz wielu funkcji
zarządzających – tak rozszerzona jednostka
przyjmuje nazwę ABT-CU-11LCD.

CHARAKTERYSTYKA
›› Certyfikowany system PN-EN 54-16:2011
nr 1488-CPR-0500/W, Świadectwo
dopuszczenia nr 2374/2015
›› W pełni sieciowy system pozwalający na
konfigurację, kontrolę oraz diagnostykę
systemu poprzez sieć Ethernet
›› Do 254 urządzeń w jednej sieci
›› 11 slotów kontroli przeznaczonych
dowolnie dla kart kontroli linii głośni
kowych, kart wejść lub wyjść logicznych
›› Wbudowane 4 liniowe wejścia audio,
12 liniowych wyjść audio
›› Możliwość jednoczesnego odtwarzania
12 różnych sygnałów audio / komunikatów
›› Wbudowana wysokiej jakości karta
pamięci typu SD/Micro SD SLC
o pojemności do 32 GB
›› Wysokiej jakości niekompresowany dźwięk
48 kHz, 32bity rozdzielczości

›› Możliwość podłączenia do
12 monitorowanych wzmacniaczy
›› Wbudowane programowalne 2 wejścia
oraz 2 wyjścia logiczne
›› 2x 1 Gbit porty dostępne
do rozbudowy systemu
›› 28-kanałowa, cyfrowa szyna audio jakości
wyższej niż dźwięk na płytach Audio CD
›› Dostępna dla wszystkich jednostek w sieci
›› Wbudowane DSP z 3-pasmowym,
parametrycznym korektorem na
wejściach, 8 pasmowym, parametrycznym
korektorem na wyjściach audio oraz
na każdym z wyjść audio dostępny
eliminator sprzężeń akustycznych wraz
z programowalną linią opóźniającą
›› Port RS485 dla integrowania
z innymi systemami
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DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
MIKROFONY

Mikrofony

Jednostka kontroli ABT-CU-8LCD

PN-EN 54-16

Panel przedni

LAN / WAN

ABT-DFMS
Mikrofon strażaka
Panel tylny

Jednostka kontroli ABT-CU-8LCD jest urządze
niem o modułowej konstrukcji, z wyjątkowymi
możliwościami rozszerzania ilości przetwarza
nych wejściowych oraz wyjściowych sygna
łów audio. To sprawia, że ABT-CU-8LCD
może pełnić rolę wysokiej jakości matrycy
PA z funkcjonalnościami i wymaganiami sta
wianymi najnowocześniejszym dźwiękowym
systemom ostrzegawczym.
Dostępność 8 slotów kontrolnych dla dedyko
wanych kart oraz 4 sloty funkcyjne, głównie
przeznaczone z myślą o podłączeniu takich
źródeł jak CD, radio lub serwer reklamowy,
powoduje wyjątkową elastyczność i ogrom
możliwości konfiguracyjnych systemu z punktu
widzenia projektowego oraz użytkowego.
Jednostka przy maksymalnym wykorzystaniu
zasobów DSP może obsłużyć 16 analogowych
sygnałów wejściowych audio, 32 wyjściowe
oraz 8 cyfrowych sygnałów audio z i do sieci
MULTIVES. Ponadto każda z 4 obsługiwanych
kart ABT-xAudIO-4/8-RS zapewnia wyjątkową
funkcjonalność taką jak: 3 pasmowy, para
metryczny korektor na każdym z wejść audio,
8-pasmowy, parametryczny korektor, linię
opóźniającą, eliminator sprzężeń oraz limiter
na każdym z wyjść audio.
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CHARAKTERYSTYKA
›› PN-EN 54-16:2011 nr 1488-CPR-0500/W,
Świadectwo dopuszczenia nr 2374/2015

›› Wysokiej jakości niekompresowany
dźwięk 48 kHz, 32 bity rozdzielczości

›› W pełni sieciowalna jednostka,
pozwalająca na konfigurację, kontrolę
oraz diagnostykę poprzez sieć Ethernet

›› 1x POE port

›› 8 slotów kontrolnych dedykowane
dla kart kontroli oraz kart
wejść / wyjść logicznych
›› 4 sloty funkcyjne przeznaczone do
rozszerzania systemu o dodatkowe
wejścia oraz wyjścia logiczne
›› 8 komunikatów odgrywanych
jednocześnie
›› Do 254 urządzeń w jednej sieci
›› Możliwość monitorowania
do 12 wzmacniaczy
›› Wbudowane 2 wejścia kontaktowe
i 2 wyjścia przekaźnikowe

›› Wsparcie do 32 GB pamięci SD
przeznaczonej do zapisu oraz odczytu
komunikatów audio, jak również
przechowywania pełnej konfiguracji
›› 2x 1 Gbit porty dostępne
do rozbudowy systemu
›› Jednostka obsługuje do 4 kart
ABT-xAudIO-4/8-RS
›› Port RS 485 do integrowania z innymi
systemami, wbudowany w karcie
sieciowej oraz na każdej karcie
rozszerzeń ABT-xAudIO-4/8-RS

Mikrofon strażaka systemu MULTIVES posiada
programowalne przyciski funkcyjne, którym
w dowolny sposób można przypisać wybrane
funkcje. Jest również możliwość dołączenia mak
symalnie 5 rozszerzeń ABT-EKB-20M z dodatko
wymi przyciskami funkcyjnymi. Komunikacja
z jednostkami kontroli odbywa się po sieci
Ethernet łączami światłowodowymi 1000BASE-X
lub 10/100/1000BASE-T/TX.
Funkcją fakultatywną systemu jest funk
cja
„CPU-OFF”. System wprowadzany jest wówczas
w stan umożliwiający przekazywanie komunikatu
głosowego z jednostki wyzwalającej tę funkcję
do wszystkich stref alarmowych. Przełącznik
„CPU-OFF” umożliwia natychmiastowe i bezpo
średnie nadawanie komunikatów do wszystkich
stref bez udziału układu sterowania (nawet pod
czas awarii centralnego procesora).
Mikrofon posiada automatyczną detekcję
i sygnalizację uszkodzeń przycisków oraz toru
sygnału audio od kapsuły mikrofonu (włącznie)
do jednostki kontroli. ABT-DFMS wyposażony
jest w 2 złącza do modułów SFP, 2 porty LAN
10/100/1000, 1 port LAN 10/100, 1 port RS485.

CHARAKTERYSTYKA
›› Monitorowana obecność przetwornika
mikrofonowego oraz poprawność
działania całego urządzenia w systemie
›› Trzy w pełni programowalne przyciski
z czytelną sygnalizacją stanu
›› Indywidualna sygnalizacja zasilania,
awarii oraz alarmu
›› Wbudowane 2 bezpotencjałowe wejścia
oraz 2 wyjścia przekaźnikowe
›› Funkcja „Czarnej skrzynki” – zapisywanie
sygnału audio z mikrofonu podczas gdy
system jest w trybie alarmu
›› Komunikacja RS485 do komunikacji
i integracji z innymi systemami
›› Funkcja interkomu do komunikacji między
mikrofonami systemowymi
›› Mikrofon zasilany lokalnie (48 V) lub przez POE

ABT-DMS-LCD
Mikrofon strefowy z LCD
Mikrofon ABT-DMS-LCD dla intuicyjnej i łatwiej
szej obsługi został wyposażony w kolorowy doty
kowy wyświetlacz.
ABT-DMS-LCD może być używany wyłącznie do
celów nie związanych z alarmowaniem. Mikrofon
strefowy ABT-DMS-LCD pod względem funkcjo
nalności oraz możliwości przetwarzania sygnałów
audio jest równoważny mikrofonowi ABT-DMS.
Urządzenie zasilanie jest lokalnie (48 V DC) lub
z CDSO poprzez PoE.

CHARAKTERYSTYKA
›› Służy do: wywoływania komunikatów
ogólnego przeznaczenia, wybierania
poszczególnych stref oraz nadawania
komunikatów głosowych „na żywo”
›› Rozbudowa ilości sygnałów audio dostępnych
w systemie o 4 niezależne wejścia audio
›› Prosta integracja z innymi systemami PA
poprzez wbudowane, niezależne wyjście
liniowe, dostępne poprzez gniazdo
3,5mm mini-jack
›› Komunikacja z innymi mikrofonami
w systemie poprzez funkcję interkomu
›› Możliwość podłączenia do 5 rozszerzeń
mikrofonu ABT‑EKB‑20M

ABT-EKB-20M
Rozszerzenie klawiatury mikrofonu
Każde rozszerzenie
dołączone do mikro
fonu strażaka lub
strefowego zapew
nia dodatkowe
20 przycisków
funkc yjnych
dowolnie pro
gramowalnych.
Zgodnie z EN54-16 jeden z przycisków umożliwia
wywołanie testu sygnalizacji optycznej i aku
stycznej mikrofonu.

ABT-DMS
Mikrofon strefowy
Mikrofon strefowy służy do: wywoływania
komunikatów ogólnego przeznaczenia, wybie
rania poszczególnych stref, nadawania komuni
katów głosowych „na żywo”.
ABT-DMS może być używany wyłącznie
do celów nie związanych z alarmowaniem.
Mikrofon strefowy umożliwia realizację funk
cji intercomu (komunikacja dwukierunkowa
pomiędzy mikrofonami strefow ymi). Mikrofon
obsługuje 4 zewnętrzne wejścia audio (jedno
czesna obsługa 4 kanałów) oraz posiada lokalny
głośnik odsłuchowy, umożliwiający podsłu
chanie którejś ze stref. Istnieje możliwość uży
cia zestawu słuchawkowego typu (1 gniazdo
JACK do obsługi mikrofonu, 1 gniazdo JACK do
obsługi słuchawek). Komunikacja z jednostkami
kontroli odbywa się po sieci Ethernet łączami
10/100BASE-TX (1 port LAN. Przewód CAT 5e).
Urządzenie zasilanie jest lokalnie (48 V) lub
z CDSO poprzez PoE.
Posiada programowalne przyciski funkcyjne,
którym w dowolny sposób można przypisać
wybrane funkcje tj. przypisanie stref do różnych
przycisków, nazwanie stref, grup stref, możli
wość dostępu do różnych komunikatów określe
nie priorytetów, regulacja głośności, możliwość
włączania/wyłączania muzyki i jej trasowania.

CHARAKTERYSTYKA
›› Wbudowane 4 niezależne wejścia audio
dostępne w dowolnym miejscu systemu
›› Wbudowane 2 wyjścia audio: nr 1 na stałe
zasilające wbudowany głośnik oraz nr 2 jako
niezależne wyjście liniowe dostępne poprzez
gniazdo 3,5mm mini-jack
›› 9 w pełni programowalnych przycisków
z możliwością podłączenia do 5 rozszerzeń
ABT‑EKB‑20M
›› Funkcja interkomu
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DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
WZMACNIACZE

Wzmacniacze mocy

PN-EN 54-16

Pobór prądu w stanie spoczynku, wszystkie kanały w stanie gotowości
Wartości znamionowe bezpieczników (wewnętrznych)

ABT-PA8080B / PA8160B

ABT-PA2650B

48 V

Zakres napięć zasilania DC
Panel tylny

ABT-PA8160B

Zasilanie
Znamionowe napięcie zasilania DC

ABT-PA8080B / 8160B / 2650B
Panel przedni

ABT-PA8080B

42 – 57 V
570 mA

570 mA

330 mA

2 x 7.5 AF-H

2 x 15 AF-H

2 x 15 AF-H

Ogólna sprawność, zasilanie znamionowe, moc max na WY przy 1 kHz

80%

Pobór mocy
Panel przedni

Panel tylny

ABT-PA2650B

Stan uśpienia

0.15 A

0.15 A

0.15 A

Stan nadzoru /aktywny

0.57 A

0.57 A

0.33 A

20 A

38 A

38 A

Ciągła moc znamion. na kanał, wszystkie kanały pod
obciążeniem znamion., przy 1 kHz i 30°C temp. otoczenia

80 W
125 Ω / 100 nF

160 W
62 Ω / 200 nF

650 W
15,4 Ω / 200 nF

Ciągła moc znamion. na kanał, wszystkie kanały pod
obciążeniem znamion., przy 1 kHz i 55°C temp. otoczenia

TBA
125 Ω / 100 nF

TBA
62 Ω / 200 nF

TBA
5,4 Ω / 200 nF

Max. prąd nominalny
Wzmacniacz

Wzmacniacze zostały zaprojektowane
tak, aby spełniać wymagania normy
PN-EN 54-16 dla dźwiękowych systemów
ostrzegawczych.
ABT-PAXXXXB są 8-kanałowymi (ABTPA8080B, ABT-8160B) i 2-kanałowymi
(ABT-PA2650B wysokiej mocy) wzmac
niaczami w klasie D, o wysokości 2U do
montażu w szafie 19”, z transformatorem
separującym dla 100 V i 50 V, do zasilania
systemów głośnikowych.
Każdy kanał wzmacniacza ABT-PA8080B
może dostarczyć do 80 W mocy, dla
ABT-PA8160B i ABT-2650B moc dostar
czana wzrasta odpowiednio do 160 W
i 650 W. Po zmostkowaniu dwóch kanałów

wzmacniaczy ABT-PAXXXXB dostarczana
moc wzrasta odpowiednio do 160 W,
320 W oraz 1300 W dla ABT-PA2650B.
Wzmacniacze zasilane są prądem sta
łym, o napięciu 48 V poprzez układ
zasilania ABT-PSM48 (w przypadku
odłączenia głównego źródła zasilania,
bateria akumulatorów stanowi rezerwowe
źródło zasilania). Moduły zasilaczy przy
stosowane są do zasilania napięciem 230 V
prądu przemiennego.
System zasilania rezerwowego jest zgodny
z wymaganiami normy PN-EN 54-4
i zapewnia nieprzerwaną pracę wzmac
niaczy w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

ABT-PA8080B

Wzmacniacz mocy klasy D, 8 x 80 W
Możliwość mostkowania na:
1 x 160 W + 6 x 80 W; 2 x 160 W + 4 x 80 W; 3 x 160 W + 2 x 80 W lub 4 x 160 W

ABT-PA8160B

Wzmacniacz mocy klasy D, 8 x 160 W
Możliwość mostkowania na:
1 x 320 W + 6 x 160 W; 2 x 320 W + 4 x 160 W; 3 x 320 W + 2 x 160 W lub 4 x 320 W

ABT-PA2650B

CHARAKTERYSTYKA
»» Kontrolki na panelu przednim wskazują:
ŰŰ Zasilanie
ŰŰ Gotowość
ŰŰ Informacja o awarii
»» Gniazda wyjściowe 100 V / 50 V
dostępne na panelu tylnym
»» Kanały WY można łączyć szeregowo na:
ŰŰ ABT-PA8080B, ABT-PA8160B:
4 x 160 W lub 4 x 320 W przez
łączenie szeregowe odczepów 50 V
(WE równoległe)
ŰŰ ABT-PA2650B:
1 x 1300 W przez łączenie szeregowe
odczepów 50 V (WE równoległe)

Znamion. poziom na WE symetrycznym dla WY 100 V,
przy 1 kHz i obciążeniu znamion.
Zakres regulacji poziomu WE symetrycznego dla WY 100 V,
przy 1 kHz i obciążeniu znamion.

0.95 – 3 V

Max. poziom WE symetrycznego

3V

Impedancja WE przy 1 kHz

22 kΩ

Tłumienie sygnału wspólnego WE przy < 1 kHz

> 61 dB

Pasmo przenoszenia (-6 dB)

75 Hz – 20 kHz
125 Ω / 100 nF

75 Hz – 20 kHz
62 Ω / 200 nF

75 Hz – 22 kHz
15,4 Ω / 200 nF

Względny wskaźnik odniesienia poziomu szumów dla
mocy znamion. przy 1 kHz 22 Hz – 22 kHz

> 85 dB
125 Ω / 100 nF

> 85 dB
62 Ω / 200 nF

> 85 dB
15,4 Ω / 200 nF

Całkowite zniekształcenia harmoniczne THD dla
mocy znamion. przy 1 kHz (42 V – 57 V)

< 10%
< -70 dB
125 Ω / 100 nF

< -70 dB
62 Ω / 200 nF

< -70 dB
15,4 Ω / 200 nF

»» Wzmacniacze ABT-PAXXXXB
współpracują z menadżerem
zasilania ABT-PSM48

Przesłuch między kanałami, 50 Hz – 20 kHz, obc. znamion.

»» Na panelu tylnym wzmacniaczy
ABT-PAXXXXB znajdują się:
ŰŰ Regulatory poszczególnych
poziomów BGM
ŰŰ Styk awarii (bezpotencjałowy)
ŰŰ Wejścia BGM

Gniazdo WE prądu stałego

zaciski śrubowe, raster 13mm

Gniazdo WY sygnału audio

gniazdo PHOENIX 5.08 mm, 3-stykowe/kanał

Złącza

Odczepy WY napięcia znamion.

50 V / 100 V

Parametry mechaniczne
Szer. panelu przedniego

482 mm

Szer. panelu tylnego

445 mm

Wysokość

88.5 mm

Wzmacniacz mocy klasy D, 2 x 650 W
Możliwość mostkowania na 1 x 1300 W

Masa netto

Obudowy ABT- PAXXXXB: mają wysokość 2U, do montażu w szafie 19’’.

Wymiary opakowania

14

1V

Masa brutto (z opakowaniem)

15 kg

18.6 kg

15 kg

16.2 kg

19.8 kg

16.2 kg

150 x 530 x 610 mm
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DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
ZASILANIE REZERWOWE

Układy zasilania sieciowego

PN-EN 54-4

CHARAKTERYSTYKA:

PN-EN 12101-10

ABT-PSM48
Konfiguracja maksymalna

ABT-PSM48 / PSM24 // ABT-PS48800 /  PS24500 /  PF4

1 x menadżer zasilania ABT-PSM48/PSM24
4 x moduły zasilaczy ABT-PS4880/PS2450
1 x rama zasilaczy ABT-PF4

Zasilanie prądem przemiennym.
Menadżer zasilania / panel przedni

Max. znamionowy pobór mocy / prąd

Menadżer zasilania / Panel tylny

Sprawność przy mocy znamion.

ABT-PSM48

WE prądu stałego

ABT-PSM24

ABT-PSM24

230 VAC + 10%-15%; 50/60 Hz
885 W / 3.85 A

590 W / 2.6 A

> 90%

> 85%

4 ; zaciski śrubowe; dedykowany zasilacz ABT-PS48800/PS24500

Bezpieczniki WE prądu stałego
Rama zasilaczy / panel przedni

Zasilacze / Panel tylny

WY prądu stałego

ABT-PF4

Sumaryczne max. obciążenie
WY prądu stałego

4 x ABT-PS48800

4 x 20 A 80 V DC
8 x 48 V; każde WY max. 30 A
6 x 24 V; każde WY max. 5 A

8 x 24 V; każde WY max. 30 A
6 x 24 V; każde WY max. 5 A

3200 W

1600 W

4 szt., VRLA 12 V 15-200 Ah

2 szt., VRLA 12 V 15-200 Ah

4 x ABT-PS24500

Akumulator (typ)
Prąd ładowania
Napięcie ładowania

Menadżer ABT-PSM48/24 przeznaczony
jest do dystrybucji zasilania z głów
nego i rezerwowego źródła zasilania.
Jednocześnie zarządza ładowaniem
baterii akumulatorów. Dystrybuuje zasi
lanie do wszystkich urządzeń systemu
DSO, max 60 A. W przypadku systemów
korzystających z rezerwowego źródła
zasilania, dostarczana moc to max 3,2 kW
(48 V) oraz 1,6 kW (24 V). Urządzenia są
zgodne z normą PN-EN 54-4. Jako źródło
dostarczanej do systemu DSO energii,
menadżer wykorzystuje moduły zasilaczy
impulsowych 48 V / 24 V o mocy 800 W
(ABT-PS48800) i 500W (ABT-PS24500)
oraz w wersji 48V – wewnętrzny zasilacz
do urządzeń wymagających napięcia

24 V. Jako źródło zasilania rezerwowego,
wykorzystuje baterię akumulatorów
o pojemności do 200 Ah.
Menadżer ABT-PSM48/24 współpracuje
z baterią akumulatorów VRLA 4 x 12 V
/ 2 x 12 V. Utrzymuje baterię w stanie
naładowanym, zapewnia kompensację
temperatury parametrów ładowania
i monitoruje rezystancję szeregową aku
mulatorów z okablowaniem zgodnie
z całościowymi wymaganiami normy
PN-EN 54-4.
Menadżer ABT-PSM48/24 może współ
pracować z max. 4 modułami zasilac zy
ABT-PSXXXXX. Menadżer zapewnia

bezpieczną pracę modułów p
 racujących
w połączeniu równoległym (blokowym)
i monitoruje parametry wyjściowe każ
dego modułu.

max. 14 A
54,6 V ± 0,6 V (przy 25°C)

Rezystancja max. okablowania
i bezpieczników
Max. całkowita rezystancja
szeregowa okablowania,
bezpieczników i akumulatorów

10 mΩ

28 – 100 mΩ

18 – 54 mΩ

Temperatura pracy

Moduły ABT-PSXXXXX przeznaczone są
do montażu w dedykowanej ramie zasila
czy ABT-PF4.
Elementy systemu przeznaczone są do
montowania w szafie 19” typu IP30.

-5°C do +40°C

Wymiary

482 (szer.) x 85 (wys.) x 443 (dł.)

Ciężar

7.2 kg

ABT-PS48800
Zasilanie prądem przemiennym.
Max. znamionowy pobór mocy / prąd
Sprawność przy mocy znamion.
Zabezpieczenie prądu WE

ABT-PS24500

230 VAC +10% -15%, 50/60 Hz, 3.85 A / podłączanie przewodami
wg IEC 60320 C13 3x0,75 mm2 / dostarczane z urządzeniem
885 W / 3.85 A

590 W / 2.6 A

> 90%

> 85%

T6.3 A/250 V 5x 20 mm (dostępne po otwarciu obudowy)

Klasa bezpieczeństwa
WY prądu stałego
Wymiary
Ciężar
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27,3 V ± 0,3 V (przy 25°C)

Klasa I (PN-EN 60065)
52 VDC; max. 15.4 A

26 VDC; max. 19.2 A

85 (szer.) x 95 (wys.) x 395 (dł.)
2.6 kg
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DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
ELEMENTY DOWOLNIE KONFIGUROWALNE

Elementy konfigurowalne
Karta procesorowa dla ABT-CU-8LCD
ABT-xCPU

Jest to karta odpowiedzialna za zarządzanie ruchem pakietów audio
oraz kontrolnych z karty sieciowej do kart ABT-xAudIO-4/8-RS. Karta
procesorowa odpowiedzialna jest za tworzenie matryc komunika
tów (8x8), nadzorowanie odczytu oraz zapisu do karty pamięci SD
oraz rozsyłanie zapisanej konfiguracji oraz oprogramowania do
nowo wykrytych urządzeń. ABT-xCPU jest dedykowana tylko dla
jednostki kontroli ABT-CU-8LCD.

PN-EN 54-16

Karta wyjść przekaźnikowych dla slotów funkcyjnych / kontrolnych
ABT-xLogOUT-8f / ABT-xLogOUT-8c

Karta wejść logicznych dla slotów funkcyjnych / kontrolnych
ABT-xLogIN-8f / ABT-xLogIN-8c

Karta wyjść przekaźnikowych jest wyposażona w 8 w pełni progra
mowalnych przekaźników, które mogą sygnalizować różnego rodzaju
stany systemu MULTIVES. Kanały od 1 do 4 posiadają przekaźniki NC
(normalnie otwarte) natomiast kanały od 5 do 8 są wyposażone w prze
kaźniki typu NO (normalnie otwarte).

Karta wejść logicznych posiada 8 niezależnie programowalnych wejść
typu kontakt, które pozwalają na przyjmowanie sygnałów z zewnątrz
w celu wywołania odpowiedniej reakcji systemu MULTIVES. Karta ABTxLogIN-8c/f posiada dwa tryby pracy: kontakt wykrywa zwarcie i roz
warcie styku oraz tryb monitor który poza funkcjami kontakt wykrywa
zwarcie i rozwarcie przewodu łączącego kartę z przełącznikiem.

Karta rozszerzeń audio
ABT-xAudI-8

Jest to karta rozszerzeń audio przeznaczona dla slotów funkcyjnych
jednostki kontroli ABT-CU-8LCD. Zapewnia 8 symetrycznych wejść
audio o poziomie liniowym dostępne poprzez złącze Phoenix.

Karta kontroli 4 linii głośnikowych
ABT-xCtrLn-4

Karta kontroli 2 linii głośnikowych
ABT-xCtrLn-2

Karta komunikacyjna
ABT-xNET-1Gb/WAN/RS

Karta 4 wejść / 8 wyjść audio z RS485
ABT-xAudIO-4/8-RS

ABT-xCtrLine-4 zapewnia 4 niezależne wyjścia linii głośnikowych
(A, B, C, D). Karta pozwala na przełączanie pomiędzy wzmacniaczami
głównymi a rezerwowymi. Pomiar linii może być wykonany meto
dami: impedancyjną, pętlową, modułu końca linii (EOL).
Metoda pomiaru wybierana jest z poziomu oprogramowania konfi
guracyjnego. ABT-xCtrLine-4 zapewnia detekcję zwarcia, rozwarcia,
doziemienia oraz nadzoru wzmacniaczy na wspólnych szynach 100 V.

Jest to karta dedykowana do slotu funkcyjnego jednostki kontroli
ABT-CU-8LCD odpowiedzialna za przetwarzanie sygnałów audio
w jednostce. Karta umożliwia przetwarzanie do 4 liniowych wejść
audio z 3-pasmowym korektorem na każdym wejściu oraz 8 liniowych
wyjść audio z 8 pasmowym, parametrycznym korektorem, limiterem
audio, e liminatorem sprzężeń oraz linią opóźniającą na każdym
z wyjść. Dodatkowo karta obsługuje rs485.
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ABT-xNET-1Gb/WAN/RS jest kartą komunikacyjną składającą się
z dwóch niezależnych 1Gbitowych przełączników sieciowych.
Przełącznik sieciowy nr 1 jest przeznaczony wyłącznie do transmi
sji danych związanych z podstawową funkcjonalnością systemu,
czyli realizacją zadań dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz
obsługę AVB. Przełącznik sieciowy nr 2 jest przeznaczony do połą
czeń zdalnych. Karta obsługuje protokoły TCP/UDP/PTP/DHCP oraz
zapewnia wymianę danych audio w trybie CPU-OFF poprzez inno
wacyjny protokół opracowany przez Ambient-System. Dodatkowo
karta ta wyposażona jest w port RS485 zapewniający implementację
i integrację SYSTEMU z dowolnym INNYM systemem. Dodatkową
zaletą funkcjonalną karty jest wspieranie technologii PoE do zasila
nia, np. mikrofonu strażaka.

ABT-xCtrLine-2 zapewnia 2 niezależne wyjścia linii głośnikowych
(A,B). Karta pozwala na przełączanie pomiędzy wzmacniaczami głów
nymi a rezerwowymi. Pomiar linii może być wykonany metodami:
impedancyjną, pętlową, modułu końca linii (EOL). Metoda pomiaru
wybierana jest z poziomu oprogramowania konfiguracyjnego. ABTxCtrLine-2 zapewnia detekcję zwarcia, rozwarcia oraz doziemie
nia na liniach głośnikowych.

Interfejs Audio / RS485 ABT-ISLE
Moduł ABT-ISLE pozwala na integrację z innymi urządzeniami zewnętrznymi poprzez pro
tokół RS485. Jest również rozdzielaczem sygnałów audio. ABT-ISLE rozdziela 4 analogowe
kanały audio wychodzące z jednostki kontroli za pomocą jednego gniazda RJ45 umiesz
czonego na karcie audio do 4 gniazd RJ45, które zawierają po jednym analogowym
sygnale audio i za pomocą przewodów CAT5 dostarczają sygnał do wzmacniaczy.
Dla łatwego i szybkiego łączenia źródeł audio, takich jak CD do jednostki kontroli,
ABT-ISLE wyposażone jest w 8 pinowe gniazdo Phoenix które jest bezpośrednio
podłączone z Local Audio Out (RJ-45). Umożliwia to podłączenie 4 kanałów audio
do modułu, a następnie poprzez jeden przewód CAT5 bezpośrednio do karty
wejść / wyjść audio jednostki kontroli. Obudowa modułu ABT-ISLE jest zaprojektowana
do montażu na szynę TH35.
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DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
KONFIGURACJA SYSTEMU

MULTIVES – konfiguracja systemu
oprogramowanie / przykładowe konfiguracje systemu

PRZYKŁAD 2 / BUDYNEK BIUROWY

MULTIVES SELECTOR
MULTIVES SELECTOR jest podstawowym narzędziem służącym do
konfigurowania systemu MULTIVES poprzez komputer PC z zainstalo
wanym systemem operacyjnym Windows 7, 8, 8.1, 10. Oprogramowanie
pozwala na kontrolę oraz konfigurację urządzeń posiadających
adresy IP to jest jednostki kontroli (ABT-CU-8LCD, ABT-CU-11LCD,
ABT-CU-11LT), mikrofon strażaka ABT-DFMS oraz mikrofony strefowe

Przykład konfiguracji średniej wielkości systemu MULTIVES:
›› 2 budynki / biurowiec
›› 64 linie głośnikowe (32AB)
›› 16 globalnych komunikatów audio

ABT-DMS  /  DMS-LCD. Poza konfiguracją za pomocą przejrzystego
interfejsu z oprogramowania, mamy możliwość czytania logów syste
mowych, raportów błędów, odczytanie parametrów łączy światłowo
dowych oraz odtworzenia konfiguracji podłączonych urządzeń oraz
kart w slotach jednostek kontroli, nawet bez wgranej konfiguracji.

konfiguracja z następującymi dodatkowymi urządzeniami:

PRZYKŁAD 1 / HOTEL
OBIEKT 1 OBIEKT 2

››
››
››
››
››
››
››
››

1x jednostka kontroli ABT-CU-11LCD z 8xABT-xCtrline-4
1x jednostka kontroli ABT-CU-11LT z 8xABT-xCtrlLine-4
4x 4 kanały 320 W (4 wzmacniacze ABT-PA8160B)
2x 2 kanały 320 W (2 wzmacniacze ABT-PA4160B
wzmacniacze rezerwowe
Jednostka zarządzania zasilaniem wraz z zasilaczami
1x mikrofon strażaka ABT-DFMS
1x mikrofon strefowy z wyświetlaczem ABT-DMS-LCD

HOTEL

Przykład konfiguracji małego systemu MULTIVES:
›› 1 budynek / Hotel
›› 32 linie głośnikowe (16 AB)
›› 8 globalnych kanałów audio
konfiguracja z następującymi dodatkowymi urządzeniami:
››
››
››
››
››
››

ABT-CU-11LCD (8xABT-xCtrLine-4)
2x 4 kanały 320 W (2x wzmacniacze ABT-PA8160B)
1x 2 kanały 320 W (1xABT-PA4160B) wzmacniacz rezerwowy
Jednostka zarządzania zasilaniem wraz z zasilaczami
1x mikrofon strażaka ABT-DFMS
1x mikrofon strefowy z LCD ABT-DMS-LCD
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PN-EN 54-16
PN-EN 54-4

Kompaktowy system DSO typu Plug & Play

WW Zgodny z normami PN-EN 54-16, PN- EN 54-4 oraz rozporządzeniem MSWiA
WW Impedancyjny oraz pętlowy monitoring linii
WW Opcjonalnie dostępne izolatory zwarć
WW Brak ograniczeń ilości połączonych w sieć jednostek oraz mikrofonów systemowych
WW Opcjonalna karta sieciowa wspierająca redundantne połączenie
światłowodowe między centralami

WW Wbudowany wzmacniacz rezerwowy
WW Elektronika zaprojektowana pod kątem wysokiej energooszczędności
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DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
KOMPAKTOWY SYSTEM DSO TYPU PLUG & PLAY

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
KOMPAKTOWY SYSTEM DSO TYPU PLUG & PLAY

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

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 g
 otowy do
pracy po zawieszeniu na ścianie, podłączeniu
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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.

miniVES – główne cechy:
»» Zgodny z normami PN-EN 54-16,
PN-EN 54-4 i rozporządzeniem MSWiA

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

2 / 160 W RMS

2 / 320 W RMS

2 / 320 W RMS

Tak – 160 W RMS

Tak – 320 W RMS

Tak – 320 W RMS

1

1

2

Wzmacniacz zapasowy

»» Impedancyjna oraz pętlowa
kontrola linii głośnikowych z opcją
izolatorów zwarć

Zabezpieczenia

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

2001N

miniVES 4002*

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

»» Brak ograniczeń w ilości
obsługiwanych mikrofonów
systemowych

2001N

miniVES 4001*

Liczba wzmacniaczy / Moc

»» Możliwość zdalnego
zarządzania systemem

2001N

miniVES 2001*

»» Ewakuacja stopniowa

»» Zastosowanie przemysłowych
kart pamięci

2001LN

Liczba jednocześnie odtwarzanych komunikatów

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
Opcjonalna karta sieciowa

1-Stereo do mono
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
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* Wszystkie urządzenia opcjonalnie dostępne z ekranem dotykowym LCD (L) i kartą sieciową z dwoma modułami SFP (n).

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

miniVES – przykład realizacji

PN-EN 54-4
PN-EN 54-16
PN-EN 54-24

Zaawansowany Dźwiękowy System
Ostrzegawczy z Głośnikami Tunelowymi

WW Zaawansowane funkcje audio DSP dla najlepszej transmisji dźwięku
w ciężkich warunkach akustycznych

WW Redundantne połączenie pomiędzy jednostkami kontroli
oraz mikrofonami strażaka

WW Elastyczna oraz skalowalna konfiguracja
WW Specjalnie zaprojektowany do zastosowania w tunelach
WW Wysoce kierunkowa, asymetryczna budowa głośników
WW Doskonała zrozumiałość mowy
WW Wodoszczelna obudowa ze stali nierdzewnej IP66
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SAFETY FOR TUNNEL
ZAAWANSOWANY DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY Z GŁOŚNIKAMI TUNELOWYMI

SAFETY FOR TUNNEL
ZAAWANSOWANY DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY Z GŁOŚNIKAMI TUNELOWYMI

Safety
for Tunnel
Zaawansowany Dźwiękowy
System Ostrzegawczy
z Głośnikami Tunelowymi

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze stosowane
w tunelach muszą zapewniać efektywną ewa
kuację znajdujących się tam osób do miejsc
bezpiecznych. Przekaz komunikatów głoso
wych powinien być jak najbardziej zrozumiały.
W tunelach ze względu na długi czas pogłosu
oraz wysoki poziom panującego hałasu bardzo
ciężko jest spełnić ten warunek.
Uzyskanie jak najwyższego stopnia zrozumia
łości mowy, która jest parametrem krytycz
nym oceny każdego Dźwiękowego Systemu
Ostrzegawczego staje się najważniej
szym zadaniem stawianym DSO we wnę
trzach akustycznie trudnych.
Doskonałym rozwiązaniem jest stosowanie
wysoce kierunkowych głośników tunelowych.
Poprzez zmniejszenie ilości odbić dźwięku od
ścian do minimum, zwiększony zostaje stosu
nek energii dźwięku bezpośredniego do ener
gii dźwięku odbitego. Możliwe jest wówczas
osiągnięcie jeszcze wyższych wartości współ
czynnika zrozumiałości mowy.
Aby zminimalizować niepożądane efekty echa,
które negatywnie wpływają na zrozumiałość
mowy, każdy głośnik musi być zasilany indy
widualnym sygnałem z odrębnego kanału
wzmacniacza. Konieczne jest wykorzystanie
procesora DSP, który umożliwia obróbkę każ
dego sygnału przy użyciu EQ oraz linii opóź
niającej. Nasz produkt, S4T – Safety for Tunnel,
oferuje najbardziej skuteczne rozwiązanie,
które łączy w sobie dedykowany Dźwiękowy
System Ostrzegawczy i specjalnie do tego celu
zaprojektowane głośniki tunelowe.

Główne parametry systemu MULTIVES:
›› Zgodne z PN-EN 54-16,
ŚD CNBOP-PIB 2374/2015

›› Interfejs RS 485 dostępny do integracji
z systemami wykrywania pożaru

›› 45 globalnie dostępnych kanałów audio

›› 4 wspólne szyny 100 V dla wszystkich kart
w ramach jednostki kontroli u
 możliwiające
podłączenie zapasowego w
 zmacniacza
oraz stworzenie optymalnego kosztowo
systemu DSO odtwarzającego
do 4 komunikatów jednocześnie

›› Max 254 jednostki w sieci
›› Do 32 GB na karcie mikro/SD
przeznaczone dla odgrywania
i zapisywania k omunikatów (48 kHz, 16 bit)
›› Maksymalna liczba jednocześnie odtwarzanych komunikatów ograniczona do
ilości kart kontroli xCtrLn-4 oraz zCtrLn-2
w jednostkach kontroli
›› Funkcja interkomu pomiędzy wszystkimi
mikrofonami systemowymi
›› Po 4 analogowe wejścia audio w każdej jed
nostce kontroli oraz mikrofonach strefowych
›› Każda jednostka nadzoruje do 12 wzmacniaczy
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›› Cyfrowe przetwarzanie sygnałów audio
umożliwia implementację 3 pasmowych
filtrów na każdym z wejść, 8 w pełni
przestrajalnych filtrów, linię o
 późniającą,
limiter audio oraz eliminator s przężeń
akustycznych na każdym z wyjść
analogowych na jednostkach kontroli

Elementy S4T / Safety for Tunnel
Urządzenia MULTIVES

Głośniki Pożarowe

ABT-CU-8LCD

jednostka kontroli – 8 slotów
z ekranem dotykowym

ABT-TNL100

ABT-CU-11LT

jednostka kontroli – 11 slotów

ABT-CU-11LCD

jednostka kontroli – 11 slotów
z ekranem dotykowym

ABT-DFMS

mikrofon strażaka

ABT-DMS-LCD

mikrofon strefowy z wyświetlaczem LCD

ABT-DMS

mikrofon strefowy

ABT-EKB-20M

rozszerzenie klawiatury mikrofonu

ABT-ISLE

interfejs Audio / RS485

głośnik tunelowy

Wzmacniacze
ABT-PA8080B

wzmacniacz mocy klasy D, 8 x 80 W

ABT-PA8160B

wzmacniacz mocy klasy D, 8 x 160 W

ABT-PA2650B

wzmacniacz mocy klasy D, 2 x 650 W

Zasilanie Rezerwowe
ABT-PSM48

menadżer zasilania

ABT-PS48800

moduł zasilacza 48 V / 800 W

›› Duży wybór wzmacniaczy klasy D (8x 80 W,
8x 160 W, 4x 160W, 2x 650 W, 1x 650 W)
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Głośniki pożarowe

PN-EN 54-24

WW ABT-LA30, ABT-LA60
WW ABT-W6 / ABT-W6/AB
WW MCR-SWSM6
WW ABT-S276/AB
WW ABT-S106, ABT-S136, ABT-S206
WW ABT-S2010, ABT-S2710
WW MCR-SMSP20
WW ABT-T1510, ABT-T2215, ABT-T2430
WW ABT-TNL100, ABT-TNL100-1
WW ABT-HP240EN, ABT-HP120EN
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DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE
GŁOŚNIKI POŻAROWE

GŁOŚNIKI POŻAROWE
ABT-LA30 /  LA60

ABT-LA60

48

96

Parametry elektryczne

ABT-LA30 /  LA60

Moc maksymalna, W

PN-EN 54-24

Moc znamionowa, W
Odczepy transformatora, W
Impedancja, Ω 100 V

KOLUMNY GŁOŚNIKOWE WYRÓWNANE LINIOWO

30

60

30 / 15 / 7,5 / 3,75

60 / 30 / 15 / 7,5

333,3 / 666,6 / 1333,3 / 2631,5

166,6 / 333,3 / 666,6 / 1333,3

12

6

Impedancja znamionowa, Ω

WW Pełna zgodność z normą PN-EN 60849
WW Pełna zgodność z normą PN-EN 54-24
WW Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1197/2012
WW Certyfikat zgodności ITB: 1488-CPD-0207/W
WW Zabezpieczenia termiczne zgodne z normą BS5839-8

Efektywne pasmo przenoszenia, Hz

141 – 20 000

136 – 20 000

Czułość @ 4 m, 1 W, dB

80

81

SPL @ 4 m, moc znamionowa, dB

95

99

SPL @ 1 m, 1 W, dB, sygnał testowy 300Hz – 6kHz *

92

96

SPL @ 1 m, moc znamionowa, dB, sygnał testowy 300Hz – 6kHz *

107

114

360 / 220 / 180 / 110

360 / 230 / 160 / 110

160 / 70 / 36 / 18

70 / 30 / 16 / 8

B / IP33C

B / IP33C

Kąt pokrycia w poziomie 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]
Kąt pokrycia w pionie 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]
Parametry środowiskowe

Głośniki pożarowe ABT-LA to synonim nowej
jakości wśród głośników pożarowych. Głośniki
ABT-LA30 oraz ABT-LA60 to kolumny głoś
nikowe wyrównane liniowo. Zapewniają
one znacznie dalszy zasięg przy jednocze
snym zachowaniu wysokiej równomierności
poziomu dźwięku w nagłaśnianym obszarze.
Kolumny ABT-LA, jako źródła dźwięku gene
rujące płaskie czoło fali akustycznej w pionie,
charakteryzują się niezwykle wysoką kierun
kowością w tej płaszczyźnie – dlatego dźwięk
emitowany przez kolumnę jest kierowany pre
cyzyjnie w obszar odsłuchu, a nie w obszary
niepożądane, takie jak sufit lub podłoga.
Kolumny ABT-LA są dedykowane przede
wszystkim do pomieszczeń o długim czasie
pogłosu oraz niekorzystnych warunkach aku
stycznych dla zrozumiałości mowy.

Środowisko pracy / Stopień ochrony IP według PN-EN 54-24

Konstrukcja ABT-LA umożliwia łatwe mecha
niczne i elektryczne połączenie dwóch
kolumn w jedną spójną całość, przez co otrzy
mujemy głośnik o większej mocy i dalszym
zasięgu – jeszcze bardziej wykorzystujący
zalety źródła liniowego. Zmienna geometria
kolumny umożliwia stworzenie dwóch w
 iązek
dźwięku, kierowanych dowolnie pod różnymi
kątami do dwóch różnych obszarów. Pasmo
przenoszenia kolumn ABT-LA zostało zapro
jektowane pod kątem najwierniejszej repro
dukcji sygnału mowy, aby zapewnić najwyższe
parametry zrozumiałości mowy wymagane
w systemach DSO. Doskonale nadają się do
nadawania muzyki.

Stopień ochrony IP
Zakres temperatur pracy
Wymiary H x W x D, mm

510 x 80 x 110

870 x 80 x 110

Waga, kg

2,8

Kolor

5,5
Srebrny (RAL 9006)

Materiał

Aluminium

Opcje
Metoda kontroli linii DC

Kondensator

Opcje koloru

Paleta RAL

Model Ease

ABT-LA 30
Pasmo przenoszenia:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – horyzontalny:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – wertykalny:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – horyzontalny:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – wertykalny:

ABT-LA 60

+15°

Pasmo przenoszenia:

Kąt połączenia:
-15° ÷ +15°

32

65
-25°C / 70°C

Parametry mechaniczne

Solidna aluminiowa obudowa, stalowe
uchwyty montażowe oraz stopień ochrony IP
65 gwarantują długoletnią, bezawaryjną pracę
w każdych warunkach – zarówno wewnątrz
budynków, jak i w środowisku zewnętrznym.
Kolumny są całkowicie pyłoszczelne oraz
odporne na bezpośredni strumień wody.

-15°

65
-25°C / 70°C

15o
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* ( obliczono na podstawie pomiaru w polu dalekim dla źródeł wyrównanych liniowo – 8 m)

ABT-LA30

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE
GŁOŚNIKI POŻAROWE

GŁOŚNIKI POŻAROWE
ABT-W6 / W6/AB

ABT-W6

ABT-W6 / AB

6

2x 6

6 / 3 / 1,5 / 0,75

2x 6 / 3 / 1,5 / 0,75

1667 / 3333 / 6667 / 13333

2x 1667 / 3333 / 6667 / 13333

8

8

120 – 20 000

150 – 20 000

Czułość @ 4 m, 1 W, dB

80

84

SPL @ 4 m, moc znamionowa, dB

87

91

Parametry elektryczne

ABT-W6 / W6/AB

PN-EN 54-24

Moc znamionowa, W
Odczepy transformatora, W
Impedancja, Ω 100 V
Impedancja przetwornika, Ω

GŁOŚNIKI NAŚCIENNE

Efektywne pasmo przenoszenia, Hz

WW Pełna zgodność z normą PN-EN 60849
WW Pełna zgodność z normą PN-EN 54-24
WW Świadectwo dopuszczenia CNBOP
nr 2372/2015 oraz 2373/2015
WW Certyfikat zgodności CNBOP: 1438-CPR-0413
oraz 1438-CPR-0415
WW Zabezpieczenia termiczne zgodne

SPL @ 1 m, 1 W, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz

94

97

SPL @ 1 m, moc znamionowa, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz

101

104

180 / 180 / 163 / 80

180 / 165 / 53 / 30

A / IP21C

A / IP21C

32

32

-10°C / 55°C

-10°C / 55°C

260 x 180 x 80

260 x 180 x 80

2,3

2,8

Biały (RAL 9003)

Biały (RAL 9003)

Kąt pokrycia w poziomie 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]
Parametry środowiskowe
Środowisko pracy / Stopień ochrony IP według PN-EN 54-24
Stopień ochrony IP

z normą BS5839-8

Zakres temperatury pracy
Parametry mechaniczne
Wymiary, mm

Głośnik ABT-W6 jest eleganckim głośnikiem
wielofunkcyjnym zaprojektowanym pod
kątem zapewnienia najwyższych parametrów
akustycznych. Solidna, trwała obudowa zabez
piecza głośnik przed aktami wandalizmu.
Głośnik przeznaczony jest do montażu
naściennego bądź nastropowego. Dodatkowo
posiada możliwość montażu podtynkowego,
co sprawia że idealnie komponuje się w prze
strzeniach gdzie wymagana jest duża estetyka.
Głośnik może być wyposażony w dodatkowe
ucho montażowe, umożliwiające przyłączenie
stalowej linki asekuracyjnej, mocowanej stalo
wym kołkiem z drugiej strony do elementów
konstrukcji o wymaganej odporności ogniowej
np. do stropu. Powyższe rozwiązanie umoż
liwia montaż głośnika do elementów kon
strukcji o zerowej klasie odporności ogniowej.
Głośnik posiada możliwość stopniowej regula
cji mocy, poprzez przyłączenie do właściwego
odczepu transformatora, dzięki czemu moż
liwe będzie właściwe dopasowanie poziomu

ciśnienia akustycznego (stopnia nagłośnienia)
w nagłaśnianym obszarze czy pomieszczeniu,
odpowiednio do charakteru i warunków aku
stycznych panujących w nagłaśnianej strefie.
W przeciwieństwie do standardowych gło
śników naściennych ppoż., głośnik ABT-W6/
AB posiada wbudowane 2 przetwor
niki
elektroakustyczne, 2 transformatory oraz
2 niezależne zestawy ceramicznych zacisków
i bezpieczników, dzięki czemu umożliwia pod
łączenie 2 niezależnych linii głośnikowych A/B.
ABT-W6/AB zaprojektowany został do stosowa
nia w pomieszczeniach, w których ze względu
na rozmiary samego pomieszczenia i warunki
akustyczne w nim panujące, projektuje się
zastosowanie 1 głośnika naściennego systemu
DSO. W przypadku pojedynczego uszkodzenia
linii głośnikowej w pomieszczeniach, w któ
rych zaprojektowano zastosowanie głośnika
naściennego typu ABT-W6/AB, nie następuje
utrata obszaru pokrycia strefy działania gło
śnika i w dalszym ciągu możliwe jest nadawa
nie komunikatów systemu DSO.

Waga, kg

CHARAKTERYSTYKA

Kolor
Materiał obudowy

»» Wyjątkowo łatwy i szybki montaż

Montaż

»» Nowoczesny i elegancki wygląd

Opcje

»» Wysoka jakość dźwięku,
zarówno mowy jak i muzyki

Metoda kontroli linii DC

»» Idealny do montażu natynkowego
i podtynkowego

Model Ease

Opcje koloru

Stal

Stal

Wkręty mocujące

Wkręty mocujące

Kondensator

Kondensator

Paleta RAL

Paleta RAL

ABT-W6
Pasmo przenoszenia:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – horyzontalny:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – wertykalny:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – horyzontalny:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – wertykalny:

ABT-W6/AB
Pasmo przenoszenia:
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GŁOŚNIKI POŻAROWE
MCR-SWSM6

MCR-SWSM6
Parametry elektryczne

MCR-SWSM6

PN-EN 54-24

Moc znamionowa, W

6

Odczepy transformatora, W

6 / 3 / 1,5 / 0,75

Impedancja, Ω 100V

1667 / 3333 / 6667 / 13333

Impedancja przetwornika, Ω

GŁOŚNIKI NAŚCIENNE

8

Efektywne pasmo przenoszenia, Hz

WW Pełna zgodność z normą PN-EN 54-24
WW Pełna zgodność z normą PN-EN 60849
WW Certyfikat zgodności ITB: 1488-CPD-0168/W
WW Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1570/2013

150 – 18000

Czułość @ 4 m, 1 W, dB

77

SPL @ 4 m, moc znamionowa, dB

86

SPL @ 1 m, 1 W, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz

93

SPL @ 1 m, moc maksymalna, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz

101

Kąt pokrycia 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]

360 / 170 / 120 / 70

Parametry środowiskowe
Środowisko pracy / Stopień ochrony IP według PN-EN 54-24
Stopień ochrony IP

Głośniki pożarowe MCR-S zostały zaprojek
towane i wykonane z myślą o wymagających
klientach oraz aby sprostać wymogom naj
bardziej złożonych systemów dźwiękowych.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych techno
logii łączą w sobie znakomite parametry aku
styczne z wysoką estetyką, odpornością na
uszkodzenia mechaniczne i zmianę warunków
atmosferycznych oraz niską cenę. Wyróżnia je
także wyjątkowo łatwy i szybki montaż.
Jakość wykonania oraz parametry dźwięku
głośników zostały potwierdzone przez liczne
testy z wykorzystaniem komory bezechowej,
testerów wytrzymałości i szczelności, komory
do badań odporności na zmieniającą się tem
peraturę oraz wilgotność powietrza.
W fazie projektowania postawiono sobie za
cel utrzymanie najwyższych parametrów
dźwięku. Głośniki te zostały zaprojektowane
jako głośniki naścienne lub sufitowe, o szero
kim wachlarzu zastosowań. Dzięki obudowie
wykonanej ze stali są one odporne na akty
wandalizmu, a także bardziej wytrzymałe na
wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
Głośniki MCR-SWSM6 są idealne do zastoso
wania we wszelkich ciągach komunikacyj
nych i klatkach schodowych znajdujących
się zarówno w obiektach handlowych, urzę
dach, szkołach, hotelach, szpitalach, jak
i budynkach przemysłowych. Ten typ gło
śników znajduje także powszechne zasto
sowanie w garażach podziemnych. Głośnik
dzięki niewielkim rozmiarom oraz sta
rannemu wykończeniu w kolorze białym,
dobrze komponuje się w różnych wnętrzach
i praktycznie jest niezauważalny.

do której wpięty jest głośnik, nawet w przy
padku jego uszkodzenia czy spalenia w wyniku
pożaru. Powyższe zabezpieczenie realizowane
jest przez zastosowanie w głośnikach kostek
ceramicznych odpornych na temperaturę do
650° C, wewnętrznego okablowania odpor
nego na ogień oraz bezpiecznika termicznego.
Dwa wejścia, które są przeznaczone do wpro
wadzenia kabli linii głośnikowej do obudowy,
zaizolowane są dwoma dławikami. Głośnik
znajdujący się w strefie ognia jest izolowany od
całej linii głośnikowej zachowując jej ciągłość
i nieprzerwaną pracę w nadawaniu komuni
katów ewakuacyjnych. Indywidualny dobór
odpowiedniej mocy dla głośnika odbywa
się przez przypięcie do właściwego odczepu
transformatora.

CHARAKTERYSTYKA
»» Wyjątkowa łatwość oraz
szybkość montażu
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Zakres temperatur pracy

-25°C / 70°C

Parametry mechaniczne
Wymiary H x W x D, mm

163,5 x 163.5 x 60

Waga, kg

»» Nowoczesne i funkcjonalne
wykończenie widocznej zewnętrznej
osłony głośnika, które komponuje się
z każdym wnętrzem

Kolor

»» Wysoka jakość dźwięku, zarówno
przy emisji muzyki, jak i mowy

Metoda kontroli linii DC

»» 6-watowy transformator z wieloma
odczepami umożliwiający precyzyjne
dobranie mocy wyjściowej

Model Ease

»» Biała osłona głośnika, opcjonalnie
w kolorach z palety RAL

B / IP33C

2
Biały (RAL 9003)

Materiał

Stal

Montaż

Wkręty mocujące

Opcje
Kondensator

Opcje koloru

Pasmo przenoszenia:

Paleta RAL

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – horyzontalny:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – wertykalny:

Wszystkie głośniki MCR-S są skonstruowane
w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę
przy znamionowych parametrach, przez co naj
mniej 100 godzin, zgodnie z normą IEC-268-5.
Oprócz wysokiej odporności mechanicznej
i funkcjonalnej, MCR-S są w pełni zgodne ze
światowymi wymaganiami systemów ewakua
cyjnych, w tym również z normą brytyjską
BS5839 część 8, PN-EN 54-24 oraz PN-EN 60849.
Dla osiągnięcia maksymalnej pewności, że gło
śniki spełniają najwyższe wymogi jakościowe,
poddawane są one surowym testom, w celu
zapewnienia deklarowanych wysokich para
metrów emisji dźwięku, bezpieczeństwa oraz
niezawodności.
Ze względu na wysokie właściwości akustyczne,
głośniki te polecane są również we wszelkiego
rodzaju systemach nagłośnieniowych.

Zastosowane rozwiązania techniczne zapew
niają nieprzerwaną pracę linii głośnikowej,
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GŁOŚNIKI POŻAROWE
ABT-S276 / AB

ABT-S276/AB
Parametry elektryczne

ABT-S276 / AB

PN-EN 54-24

Ilość przetworników

2

Moc znamionowa, W

2x 6

Odczepy transformatora, W

2x 6 / 3 / 1,5 / 0,75

Impedancja, Ω 100 V

GŁOŚNIKI SUFITOWE AB

2x 1667 / 3333 / 6666 / 13333

Impedancja przetwornika, Ω

WW Pełna zgodność z normą PN-EN 60849
WW Pełna zgodność z normą PN-EN 54-24
WW Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 2371/2015
WW Certyfikat zgodności CNBOP: 1438-CPR-0414
WW Zabezpieczenia termiczne zgodne z normą BS5839-8

8

Efektywne pasmo przenoszenia, Hz

100 – 20000

Czułość @ 4 m, 1 W, dB

85

SPL @ 4 m, moc znamionowa, dB

91

SPL @ 1 m, 1 W, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz

101

SPL @ 1 m, moc maksymalna, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz
Kąt pokrycia w poziomie 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]
Parametry środowiskowe
Środowisko pracy / Stopień ochrony IP według PN-EN 54-24

A / IP21C

Stopień ochrony IP

32C

Zakres temperatury pracy

Głośnik sufitowy ABT-S276/AB jest głośnikiem
zaprojektowanym pod kątem zapewnienia naj
wyższych parametrów akustycznych. Głośnik
przeznaczony jest do montażu w suficie podwie
szanym, jak również do stropu. Charakteryzuje
się wysoką jakością odtwarzanego dźwięku,
idealnie nadaje się do emisji mowy, jak i muzyki.
ABT-S276/AB został zaprojektowany do pracy
z wysokim poziomem dźwięku przy maksymal
nym ograniczeniu wymaganej mocy. Wysoka
sprawność głośników w szerokim zakresie
pasma gwarantuje najwyższą zrozumiałość
mowy nawet w pomieszczeniach pogłosowych.
W przeciwieństwie do standardowych głośni
ków sufitowych ppoż., głośnik ABT-S276/AB
posiada wbudowane 2 przetwor
niki elek
troakustyczne, 2 transformatory oraz 2 nie
zależne zestawy ceramicznych zacisków
i bezpieczników, dzięki czemu umożliwia pod
łączenie 2 niezależnych linii głośnikowych A/B.
ABT-S276/AB zaprojektowany został do stosowa
nia w pomieszczeniach, w których ze względu
na rozmiary samego pomieszczenia i warunki
akustyczne w nim panujące, projektuje się

zastosowanie 1 głośnika sufitowego systemu
DSO. W przypadku pojedynczego uszkodzenia
linii głośnikowej w pomieszczeniach, w których
zaprojektowano zastosowanie głośnika sufito
wego typu ABT-S276/AB, nie następuje utrata
obszaru pokrycia strefy działania głośnika
i w dalszym ciągu możliwe jest nadawanie
komunikatów systemu DSO.
Głośnik wyposażony jest w dodatkowe ucho
montażowe, umożliwiające przyłączenie stalo
wej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym
kołkiem z drugiej strony do elementów kon
strukcji o wymaganej odporności ogniowej,
np. do stropu. Powyższe rozwiązanie umożli
wia montaż głośnika do elementów konstrukcji
o zerowej klasie odporności ogniowej. Głośnik
posiada możliwość stopniowej regulacji mocy,
poprzez przyłączenie do właściwego odczepu
transformatora, dzięki czemu możliwe będzie
właściwe dopasowanie poziomu ciśnienia aku
stycznego (stopnia nagłośnienia) w nagłaśnia
nym obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio
do charakteru i warunków akustycznych panu
jących w nagłaśnianej strefie.

CHARAKTERYSTYKA
»» Znakomite parametry akustyczne
»» Wysoki stopień zrozumiałości mowy

-10°C / 55°C

Parametry mechaniczne
Wymiary, mm

Wysokość 124 mm , ø273

Waga, kg

2,5

Kolor

Biay (RAL 9003)

Materiał obudowy

»» Idealny do odtwarzania
muzyki i mowy

Montaż

»» Przystosowany do przyłączenia
dwóch linii głośnikowych A/B

Opcje

Stal
Uchwyty sprężynowe

Szablon montażowy, mm

ø238

Metoda kontroli linii DC

Kondensator

Opcje koloru

Paleta RAL

Model Ease

Pasmo przenoszenia:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – horyzontalny:
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94
180 / 175 / 162,5 / 90

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej – wertykalny:
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ABT-S106 /  S136 /  S206
ABT-S2010 /  S2710

GŁOŚNIKI POŻAROWE
ABT-S106 /  S136 / S206 // ABT-S2010 / S2710

PN-EN 54-24

ABT-S106

ABT-S206

ABT-S2710

GŁOŚNIKI SUFITOWE SZYBKIEGO MONTAŻU

WW Pełna zgodność z normą PN-EN 54-24 oraz PN-EN 60849
WW Certyfikat zgodności ITB:
dla ABT-S106 / S136: 1488-CPD-0171/W,
dla ABT-S206: 1438-CPR-0449
dla ABT-S2010 / S2710: 1488-CPD-0170/W

WW Świadectwa dopuszczenia:

ABT-S136

CNBOP 1981/2014, 1568/2013 oraz 2576/2016

Sufitowe głośniki pożarowe ABT-S106 i ABTS136 zostały zaprojektowane do zastosowań,
w których wymagane są minimalne rozmiary
głośników przy zachowaniu wysokiej jakości
dźwięku. Ich parametry zostały starannie
dobrane do pracy w pomieszczeniach pogło
sowych oraz o podwyższonej wilgotności.
Sufitowe głośniki pożarowe ABT-S206, ABTS2010 i ABT-S2710 zostały zaprojektowane
do pracy z wysokim poziomem dźwięku przy
maksymalnym ograniczeniu wymaganej
mocy. Rzeczywista, wysoka sprawność głośni
ków w szerokim zakresie pasma gwarantuje
najwyższą zrozumiałość mowy. Parametry
głośników zostały starannie dobrane do pracy
w stropach podwieszanych na wysokości stan
dardowej, jak również w przypadkach, gdy
odległość do stropu jest znacznie większa.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych tech
nologii łączą w sobie znakomite parametry
akust yczne z wysoką estetyką, odpornością
na uszkodzenia mechaniczne i zmiany warun
ków atmosferycznych. Wyróżnia je łatwy
i szybki montaż.
Jakość wykonania oraz parametry dźwięku
głośników zostały potwierdzone przez liczne
badania, testy i próby przeprowadzone m.in.
z wykorzystaniem komory bezechowej, teste
rów wytrzymałości i szczelności, komory do
badań odporności na zmieniającą się tempe
raturę oraz wilgotność powietrza.
W fazie projektowania postawiono sobie za cel
utrzymanie najwyższych parametrów dźwięku,
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ABT-S2010

również po zastosowaniu prostej instalacji
osłony przeciwogniowej.

deklarowanych wysokich parametrów emisji
dźwięku, bezpieczeństwa oraz niezawodności.

Seria głośników sufitowych ABT-S wyróżnia się
eleganckim wyglądem. Występuje w uniwer
salnym, estetycznym, białym kolorze, opcjo
nalnie dostępne inne kolory palety RAL.

Parametry akustyczne głośników oraz atrak
cyjna, niska cena sprawiają, że z powodzeniem znajdują one zastosowanie we wsze
kiego rodzaju systemach nagłośnieniowych.

Cała seria ABT-S posiada jednolity system
osłon przeciwogniowych, wykonanych z mięk
kiej stali, pomalowanych na biało i wyposażo
nych w dwa przepusty z gumowymi dławicami
do przełożenia kabli. Specjalny uchwyt do
mocowania zawiesia ułatwia szybki montaż.
Zawiesie o długości 1 metra dołączone jest
do głośnika. Pod osłoną znajdują się dwie
kostki ceramiczne i ognioodporne okablowa
nie sprzężone z bezpiecznikiem termicznym.
Dzięki takiemu wyposażeniu linia głośni
kowa jest chroniona przed przerwą lub zwar
ciem, które może powstać w wyniku spalenia
głośnika.
Głośniki z serii ABT-S przeszły z wynikiem
pozytywnym najbardziej rygorystyczne testy
w temperaturze 822°C. Indywidualny dobór
odpowiedniej mocy dla głośnika odbywa
się przez przypięcie do właściwego odczepu
transformatora.

ABT-S106 / S136

ABT-S206 / S2010 / S2710

»» Minimalne rozmiary

»» Wysoka efektywność

»» Wyjątkowo wierne odtwarzanie muzyki
w pełnym paśmie

»» Wysoki poziom ciśnienia dźwięku

»» Najwyższy stopień zrozumiałości mowy

»» Wyjątkowo wierne odtwarzanie muzyki
w pełnym paśmie

»» Środowisko pracy A i C wg CNBOP, idealne do łazienek

»» Najwyższy stopień zrozumiałości mowy

»» Elegancki design

»» Transformator umożliwiający precyzyjny
dobór mocy głośnika

»» 6-watowy transformator umożliwiający precyzyjny
dobór mocy głośnika
»» Zabezpieczenie linii głośnikowej przed zwarciem
lub przerwą w temperaturze 822°C.

Pasmo przenoszenia:

»» Zabezpieczenie linii głośnikowej przed zwarciem
lub przerwą w temperaturze 822°C.

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej:

ABT-S106

Głośniki całej serii ABT-S wyposażone są
w osłony przeciwogniowe i zabezpiecze
nia termiczne, są w pełni zgodne z PN-EN
54-24 oraz PN-EN 60849. Dla osiągnięcia
maksymalnej pewności, że głośniki spełniają
najwyższe wymogi jakościowe, są one pod
dawane surowym testom, w celu zapewnienia
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Pasmo przenoszenia:

GŁOŚNIKI POŻAROWE
ABT-S106 /  S136 / S206 // ABT-S2010 / S2710

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej:

ABT-S106

ABT-S136

ABT-S206

ABT-S2010

ABT-S2710

6

6

6

10

10

Odczepy transformatora, W

6/3/1,5/0,75

6/3/1,5/0,75

6/3/1,5/0,75

10/5/2,5/1,25

10/5/2,5/1,25

Impedancja, Ω 100 V

1667 / 3333 /
6667 / 13333

1667 / 3333 /
6667 / 13333

1667 / 3333 /
6666 / 13333

1000 / 2000 /
4000 / 8000

1000 / 2000 /
4000 / 8000

8

8

8

8

8

100 – 20000

60 – 20000

82 – 20000

150 – 20000

100 – 20000

Czułość @ 4 m, 1 W, dB

65

68

79

77

78

SPL @ 4 m,
moc znamionowa, dB

76

78

87

92

93

SPL @ 1 m, 1 W, dB,
sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz

80

82

91

94

95

SPL @ 1 m, moc znamionowa, dB,
sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz

88

90

99

104

105

Kąt pokrycia
500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]

180 / 153 / 131 / 80

180 / 131 / 124 / 76

180 / 180 / 160 / 85

180 / 109 / 153 / 80

180 / 98 / 80 / 69

A, C / IP21C

A, C / IP21C

A / IP21C

A / IP21C

A / IP21C

32

32

32

32

32

-10°C / 55°C

-10°C / 55°C

-10°C / 55°C

-10°C / 55°C

-10°C / 55°C

Wysokość108, ø 104

Wysokość 116,
ø 135

0,8

0,9

Parametry elektryczne

ABT-S136

Moc znamionowa, W

Impedancja przetwornika, Ω
Efektywne pasmo
przenoszenia, Hz

Pasmo przenoszenia:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej:

ABT-S206

Parametry środowiskowe
Środowisko pracy / Stopień
ochrony IP według PN-EN 54-24
IP Rating
Zakres temperatur pracy
Pasmo przenoszenia:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej:

Parametry mechaniczne
Wymiary, mm

ABT-S2010

Waga, kg
Kolor

Wysokość 130, ø 204 Wysokość 110, ø 200 Wysokość 120, ø 267
1,5

1,8

ø 170

ø 227

Biały (RAL 9003)

Materiał

Stal

Montaż

Uchwyty sprężynowe

Szablon montażowy

1,5

ø 85

ø 115

ø 170

Opcje
Metoda kontroli linii DC
Pasmo przenoszenia:

Wykres kołowy charakterystyki kierunkowej:

Opcje koloru

Kondensator
Paleta RAL

Model Ease

ABT-S2710
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GŁOŚNIKI POŻAROWE
MCR-SMSP20

MCR-SMSP20
Parametry elektryczne

MCR-SMSP20

PN-EN 54-24

Moc znamionowa, W

20

Odczepy transformatora, W

20 / 10 / 5 / 2,5

Impedancja, Ω 100 V

500 / 1000 / 2000 / 4000

Impedancja przetwornika, Ω

PROJEKTORY DŹWIĘKU

8

Efektywne pasmo przenoszenia, Hz

WW Pełna zgodność z normą PN-EN 54-24
WW Pełna zgodność z normą PN-EN 60849
WW Certyfikat zgodności ITB: 1488-CPD-0167/W
WW Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1569/2013

150 – 20000

Czułość @ 4 m, 1 W, dB

78

SPL @ 4 m, moc znamionowa, dB

92

SPL @ 1 m, 1 W, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz

92

SPL @ 1 m, moc znamionowa, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz

105

Kąt pokrycia 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]

360 / 230 / 140 / 65

Parametry środowiskowe
Środowisko pracy / Stopień ochrony IP według PN-EN 54-24

B / IP33C

Stopień ochrony IP

Głośniki pożarowe MCR-S zostały zaprojek
towane i wykonane z myślą o wymagających
klientach oraz aby sprostać wymogom naj
bardziej skomplikowanych systemów dźwię
kowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych
technologii, łączą w sobie znakomite para
metry akustyczne z wysoką estetyką, odpor
nością na uszkodzenia mechaniczne i zmiany
warunków atmosferycznych oraz niską cenę.
Wyróżnia je także wyjątkowo łatwy i szybki
montaż.
Jakość wykonania oraz parametry dźwięku
głośników zostały potwierdzone przez liczne
testy i próby z wykorzystaniem komory bez
echowej, testerów wytrzymałości i szczelności,
komory do badań odporności na zmieniającą
się temperaturę oraz wilgotność powietrza.
W fazie projektowania postawiono sobie za
cel utrzymanie najwyższych parametrów
dźwięku.
Seria MCR-S oferuje głośniki emitujące dźwięk
o charakterystyce kierunkowej i wysokiej sku
teczności. Z uwagi na szerokie pasmo prze
noszenia, wykorzystane w tej serii 5-calowe
2-membranowe głośniki szerokopasmowe,
stanowią doskonałą alternatywę dla głośni
ków tubowych. Znakomicie spełniają swoją
rolę zarówno przy emisji mowy, jak i muzyki.
Głośniki są zamknięte w okrągłej obudowie
wykonanej ze szlifowanego, wytłaczanego
aluminium. Posiadają wysoki stopień ochrony
przed wilgocią.
Biorąc pod uwagę kierunkową charakterys
tykę propagacji dźwięku, głośniki znajdują
szerokie zastosowanie przede wszystkim
w ciągach komunikacyjnych i do nagłośnienia
rozległych obszarów. Z uwagi na odporność
na warunki klimatyczne, doskonale nadają się
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do hal przemysłowych, magazynów, a także
przestrzeni częściowo otwartych, narażo
nych na zewnętrzne czynniki pogodowe.
Oprócz wysokiej odporności mechanicznej
i funkcjonalnej, MCR-S są w pełni zgodne ze
światowymi wymaganiami systemów ewaku
acyjnych, w tym również z normą brytyjską
BS5839 część 8 i PN-EN 54-24.
Zastosowane w głośnikach MCR-SMSP20 roz
wiązania techniczne zapewniają nieprzerwaną
pracę linii głośnikowej, do której wpięty jest
głośnik, nawet w przypadku jego uszkodze
nia czy spalenia w wyniku pożaru. Powyższe
zabezpieczenie realizowane jest przez zasto
sowanie w głośnikach kostek ceramicz
nych odpornych na temperaturę do 650°C,
wewnętrznego okablowania odpornego na
ogień oraz bezpiecznika termicznego. Dwa
wejścia przeznaczone do wprowadzenia kabli
linii głośnikowej do obudowy zaizolowane
są dwoma dławikami. Głośnik znajdujący się
w strefie ognia jest izolowany od całej linii
głośnikowej zachowując jej ciągłość i nieprzer
waną pracę w nadawaniu komunikatów ewa
kuacyjnych. Indywidualny dobór odpowiedniej
mocy dla głośnika odbywa się przez przypięcie
do właściwego odczepu transformatora.

CHARAKTERYSTYKA

66

Zakres temperatur pracy

-25°C / 70°C

Parametry mechaniczne

›› Wysoka jakość dźwięku zarówno
przy emisji muzyki, jak i mowy

Wymiary H x W x D, mm

›› 20-watowy transformator z wieloma
odczepami umożliwiający precyzyjne
dobranie mocy wyjściowej

Kolor

›› Cylindryczna obudowa wykonana
z wytłaczanego aluminium koloru
srebrnego, opcjonalnie w kolorach
palety RAL

Opcje

Długość 200, ø146

Waga, kg

2,5
Jasnoszary (RAL 7035)

Materiał

Aluminium

Montaż

Wkręt mocujący, uchwyt typu U

Metoda kontroli linii DC

Kondensator

Opcje koloru

Paleta RAL

Model Ease

›› Dwa wejścia kablowe izolowane
dławicami
›› Idealny do montażu zarówno
na stropie, jak i na ścianie

Pasmo przenoszenia:

Wykres kołowy charakterystyki kołowej:

›› Obudowa ognioodporna
zawierająca kostkę ceramiczną
oraz bezpiecznik termiczny
›› Ognioodporne okablowanie
wewnętrzne

Wszystkie głośniki MCR-S są skonstruowane
w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę
przy znamionowych parametrach, przez
co najmniej 100 godzin, zgodnie z normą
IEC-268-5.
Dla osiągnięcia maksymalnej pewności, że
głośniki spełniają najwyższe wymogi jakoś
ciowe, są one poddawane surowym testom,
w celu zapewnienia deklarowanych wysokich
parametrów emisji dźwięku, bezpieczeństwa
oraz niezawodności.

45

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE
GŁOŚNIKI POŻAROWE

GŁOŚNIKI POŻAROWE
ABT-T1510 / T2215 / T2430

ABT-T1510

ABT-T2215

ABT-T2430

Parametry elektryczne

ABT-T1510 / 2215 / 2430

PN-EN 54-24

Moc znamionowa, W

10

15

30

10 / 5 / 2,5 / 1,25

15 / 7,5 / 3,75 / 1,87

30 / 15 / 7,5 / 3,75

1000 / 2000 / 4000 / 8000

667 / 1330 / 2770 / 5330

333 / 666 / 1330 / 2660

8

8

8

340 – 9000

460 – 9000

400 – 7500

Czułość @ 4 m, 1 W, dB

86

87

88

SPL @ 4 m, moc znamionowa, dB

104

108

113

SPL @ 1 m, 1W, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz

103

104

105

SPL @ 1 m, moc znamionowa, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz

113

116

120

240 / 200 / 88 / 45

180 / 121 / 68 / 36

180 / 120 / 75 / 41

B / IP33C

B / IP33C

B / IP33C

66

66

66

-25°C / 70°C

-25°C / 70°C

-25°C / 70°C

Długość 236, ø156

Długość 284, ø216

Długość 325, ø233

1,57

1,74

2,11

Odczepy transformatora, W
Impedancja, Ω 100 V
Impedancja przetwornika, Ω

GŁOŚNIKI TUBOWE

Efektywne pasmo przenoszenia, Hz

WW Pełna zgodność z normą PN-EN 54-24
WW Pełna zgodność z normą PN-EN 60849
WW Certyfikat zgodności ITB:
1488-CPD-0169/W
WW Świadectwo dopuszczenia

Kąt pokrycia 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]
Parametry środowiskowe
Środowisko pracy / Stopień ochrony IP według PN-EN 54-24

CNBOP nr 1980/2014

Stopień ochrony IP
Zakres temperatur pracy
Parametry mechaniczne
Wymiary, mm
Waga, kg

Głośniki znajdują zastosowanie w ciągach
komunikacyjnych i pomieszczeniach o dużym
czasie pogłosu, a także na rozległych obsza
rach zewnętrznych. Doskonale nadają się do
nagłaśniania obiektów sportowych, basenów
pływackich, hal wystawienniczych i przemys
łowych, magazynów, parkingów naziemnych
i podziemnych, a także przestrzeni otwartych,
takich jak stadiony, parki, etc.
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Głośniki ABT-T występują w trzech wersjach
mocy: 10W, 15W oraz 30W. Indywidualny dobór
odpowiedniej mocy dla głośnika odbywa
się przez przypięcie do właściwego odczepu
transformatora. Wszystkie głośniki ABT-T są
skonstruowane w sposób zapewniający nie
przerwaną pracę przy znamionowych parame
trach, przez co najmniej 100 godzin, zgodnie
z normą IEC-268-5.
Doskonałe parametry akustyczne głośników
sprawiają, że z powodzeniem znajdują one
zastosowanie również we wszystkich aplika
cjach systemów public address.

›› Kierunkowa charakterystyka
oraz najwyższy poziom
zrozumiałości mowy
›› Wysoka efektywność:
ABT-T1510 – 103 dB / 1 W
ABT-T2215 – 104 dB / 1 W
ABT-T2430 – 105 dB / 1 W

Kolor

Jasno szary (RAL 7035)

Jasno szary (RAL 7035)

Jasno szary (RAL 7035)

Materiał

ABS UL94V0

ABS UL94V0

ABS UL94V0

Montaż

Wkręty mocujące,
uchwyt typu U

Wkręty mocujące,
uchwyt typu U

Wkręty mocujące,
uchwyt typu U

Kondensator

Kondensator

Kondensator

Paleta RAL

Paleta RAL

Paleta RAL

Opcje
Metoda kontroli linii DC
Opcje koloru
Model Ease

›› Środowisko pracy A, B, C wg CNBOP
›› Wysoki stopień ochrony przed
pyłem i wilgocią IP66

Pasmo przenoszenia:

Wykres kołowy charakterystyki kołowej:

ABT-T1510
236 / 284 / 532
135.8 / 184.5 / 224

›› Obudowa z samogasnącego
plastiku ABS UL94V0
›› Zabezpieczenie linii głośnikowej
przed zwarciem lub przerwą
›› Test w temperaturze 822°C +
temperatura otoczenia.

1515

Zastosowane w głośnikach kostki ceramiczne,
wewnętrzne okablowania odporne na ogień
oraz bezpiecznik termiczny chronią linię głośni
kową przed zwarciem lub przerwą, zapewnia
jąc jej nieprzerwaną pracę, nawet w przypadku
uszkodzenia czy spalenia głośnika w wyniku
pożaru. W trosce o bezpieczeństwo ewakuowa
nych osób zastosowano specjalne rozwiązania
konstrukcyjne, eliminujące ryzyko spadania
elementów spalonego głośnika. Zostało to
potwierdzone najbardziej rygorystycznym
badaniem w temperaturze 822°C + tempera
tura otoczenia.

CHARAKTERYSTYKA

ABT-T2215

25

ABT-T2430

3

Cała seria ABT-T to głośniki o wysokiej sku
teczności, emitujące dźwięk o charakterystyce
kierunkowej, pracujące we wszystkich warun
kach atmosferycznych – środowisko pracy A,
B i C wg CNBOP. Charakteryzują się wysokim
stopniem zrozumiałości mowy. Głośniki są
zamknięte w obudowie wykonanej z odpor
nego na uszkodzenia mechaniczne i samogas
nącego plastiku ABS UL94V0. Posiadają wysoki
stopień ochrony przed pyłem i wilgocią – IP66.
Uchwyt montażowy umożliwia regulację
pochylenia głośnika, celem najlepszego kierun
kowania na nagłaśniany obszar.

Głośniki ABT-T są w pełni zgodne ze świato
wymi wymaganiami dla systemów ewakuacyj
nych, w tym również z normą BS5839 część 8,
PN-EN 60849 oraz PN-EN 54-24. Posiadają
certyfikat zgodności ITB i świadectwo dopusz
czenia CNBOP.

156 / 216 / 323

Głośniki pożarowe tubowe ABT-T przeznaczone
są zarówno do prostych, jak i najbardziej złożo
nych systemów dźwiękowych. Łączą w sobie
znakomite parametry akustyczne z wysoką
estetyką, odpornością na uszkodzenia mecha
niczne i zmianę warunków atmosferycznych,
łatwy i szybki montaż oraz niską cenę. Jakość
wykonania oraz parametry dźwięku głośników
zostały potwierdzone przez testy i próby wyko
nane z wykorzystaniem komory bezechowej,
testerów wytrzymałości i szczelności, komory
do badań odporności na zmieniającą się tem
peraturę oraz wilgotność powietrza.

121
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DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE
GŁOŚNIKI POŻAROWE

ABT-TNL100 / TNL100-1

GŁOŚNIKI POŻAROWE
ABT-TNL100 / TNL100-1

PN-EN 54-24

ABT-TNL100
Parametry elektryczne
Moc znamionowa, W

GŁOŚNIKI TUNELOWE

WW Pełna zgodność z normą PN-EN 54-24
WW Specjalnie zaprojektowany
do stosowaniu w tunelach
WW Doskonała zrozumiałość mowy
WW Wysoka moc 100 W / 50 W
WW Wysoce kierunkowa, asymetryczna budowa
WW Wodoszczelna obudowa ze stali nierdzewnej IP66

ABT-TNL100-1

100

Odczepy transformatora, W

100 / 50

Impedancja, Ω 100 V

100 / 200

Impedancja przetwornika, Ω

6

Efektywne pasmo przenoszenia, Hz

8
250-8000

Czułość @ 4 m, 1 W, dB

99

96

SPL @ 4 m, moc znamionowa, dB

119

116

SPL @ 1 m, 1 W, dB, sygnał testowy 300 Hz – 6 kHz

111

108

SPL @ 1 m, moc znamionowa, dB, test 300 Hz – 6 kHz

131

128

25 x 35

76 x 90

Kąt pokrycia, horyzontalnie x wertykalnie, [°]
Parametry środowiskowe

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze stoso
wane w tunelach muszą zapewniać
efektywną ewakuację znajdujących się
tam osób do miejsc bezpiecznych. Przekaz
komunikatów głosowych powinien być
jak najbardziej zrozumiały. W tunelach ze
względu na długi czas pogłosu oraz wysoki
poziom panującego hałasu bardzo ciężko jest
spełnić ten warunek.
Uzyskanie jak najw yższego stopnia
zrozumiałości mowy, która jest parametrem
krytycznym oceny każdego Dźwiękowego
ABT-TNL100

Systemu Ostrzegawczego staje się najważ
niejszym zadaniem stawianym DSO we
wnętrzach akustycznie trudnych.
Doskonałym rozwiązaniem jest stosowanie
wysoce kierunkowych głośników tunelowych.
Poprzez zmniejszenie ilości odbić dźwięku
od ścian do minimum, zwiększony zostaje
stosunek energii dźwięku bezpośredniego
do energii dźwięku odbitego. Możliwe jest
wówczas osiągnięcie jeszcze wyższych
wartości współczynnika zrozumiałości mowy.
Aby zminimalizować niepożądane efekty

echa, które negatywnie wpływają na
zrozumiałość mowy, każdy głośnik musi
być zasilany indywidualnym sygnałem
z odrębnego kanału wzmacniacza.
Konieczne jest wykorzystanie procesora DSP,
który umożliwia obróbkę każdego sygnału
przy użyciu EQ oraz linii opóźniającej.
Nasz produkt S4T – Safety for Tunnel oferuje
najbardziej skuteczne rozwiązanie, które
łączy w sobie dedykowany Dźwiękowy
System Ostrzegawczy i specjalnie do tego
celu zaprojektowane głośniki tunelowe.

Środowisko pracy

B

Stopień ochrony IP

IP66

Zakres temperatur pracy

-25°C / 70°C

Parametry mechaniczne
Wymiary, mm
Waga, kg
Kolor

1770 x 1020 x 455

730 x 365 x 253

32

14,5

Szary (RAL 7035)

Szary (paleta RAL)

Materiał

Stal nierdzewna

Montaż

Kotwy do betonu

Opcje
Metoda kontroli linii DC
Opcje kolorystyczne

Kondensator
Paleta RAL

Pasmo przenoszenia:

ABT-TNL100-1
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DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE
GŁOŚNIKI POŻAROWE

ABT-HP240EN
ABT-HP120EN

GŁOŚNIKI POŻAROWE
ABT-HP240EN / ABT-HP120EN

ABT-HP240EN

ABT-HP120EN

Ilość przetworników

2

2

Moc znamionowa, W

240

120

Odczepy transformatora, W

240 / 120 / 60

120 / 60 / 30

Impedancja @100 V, Ω

42 / 84 / 167

84 / 167 / 333

8

8

Efektywne pasmo przenoszenia, Hz

65 – 20 000

85 – 20 000

Czułość @ 4 m, moc znamionowa, dB

108

105

SPL @ 1 m, moc znamionowa, dB

120

117

90 x 40 / 90 x 60 / 60 x 60

90 x 40 / 90 x 60 / 60 x 60

Parametry elektryczne

PN-EN 54-24

Impedancja przetwornika, Ω

GŁOŚNIKI DUŻEJ MOCY

WW Pełna zgodność z normą PN-EN 54-24
WW Transformator 240 W i 120 W dla linii 100 V
WW Najwyższy stopień zrozumiałości mowy
WW Wodoszczelna obudowa IP65
zerokie pasmo częstotliwości idealnie
WW Snadaje
się do muzyki

Kąt pokrycia, H x V, [°]
Parametry środowiskowe
Środowisko pracy

B

IP Rating

IP65

Zakres temperatur pracy

ABT-HP240EN i ABT-HP120EN to wysoce efek
tywne głośniki przeznaczone do nagłaśniania
dużych obiektów. Są to dwudrożne kolumny
głośnikowe wyposażone w przetworniki elek
troakustyczne 12” + 1,75” i 8” + 1,3”. Te zestawy
głośnikowe posiadają bardzo szerokie pasmo
częstotliwości, co powoduje, że idealnie
nadają się do odtwarzania zarówno mowy jak
i muzyki. Oferują znakomitą skuteczność aku
styczną oraz pełną odporność na najcięższe

warunki pogodowe oraz wysoką wytrzyma
łość na uszkodzenia mechaniczne.
Uniwersalny sposób montażu umożliwia
szybką i łatwą instalację. Wodoszczelna obu
dowa odporna na niekorzystne warunki
atmosferyczne umożliwia stosowanie gło
śników zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
obiektu (stadiony, hale, parkingi itp.).

ABT-HP240EN i ABT-HP120EN są wyposażone
we wszystkie wymagane elementy umoż
liwiające ich podłączenie do Dźwiękowych
Systemów Ostrzegawczych.

Parametry mechaniczne
Wymiary, mm
Waga, kg
Kolor

Zastosowane w głośnikach kostki ceramiczne
odporne na ogień oraz bezpiecznik termiczny
chronią linię głośnikową przed zwarciem,
zapewniając jej nieprzerwaną pracę, nawet
w przypadku uszkodzenia czy spalenia głośnika.

-25°C / 70°C

497 x 497 x 727

345 x 345 x 462

29

16
Czarny (RAL 9005)

Materiał

Włókno szklane

Montaż

Uchwyt typu U

Opcje
Opcje koloru

Paleta RAL

Model Ease

ABT-HP240EN

Pasmo przenoszenia:

ABT-HP120EN
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Centrala
Sygnalizacji
Pożarowej BC600

PN-EN 54-2
PN-EN 54-4

System Sygnalizacji Pożarowej LST
do średnich i dużych obiektów
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SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ LST
CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ BC600

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ LST
CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ BC600

Centrala sygnalizacji pożarowej

PN-EN 54-2
PN-EN 54-4

BC600-8 / BC600-16

WWSloty wtykowe na osiem (BC600-8) lub

Precyzyjne lokalizowanie
wystąpienia pożaru
oraz duża odporność
na fałszywe alarmy

Natychmiastowa reakcja
w przypadku pożaru
i efektywna ochrona
ludzi i mienia

Zaawansowana
i innowacyjna
technologia

Pełna kontrola systemu
z dowolnej centrali

Modułowa i elastyczna
architektura
umożliwiająca łatwą
rozbudowę

szesnaście (BC600-16) modułów funkcyjnych

WWTrzy (BC600-8) lub cztery (BC600-16)
sloty rozszerzeń na drzwiach przednich

WWIntuicyjna obsługa z użyciem menu
WWWyraźne wskazanie zdarzenia na dużym

Łatwa konfiguracja
za pomocą jednego
programu Parsoft-3

wyświetlaczu graficznym 5,7"

WWTechnologia pętlowa o trzech różnych protokołach
lub technologia linii konwencjonalnej

WWMiejsce na montaż 2 modułów wyjść
WWPrzestrzeń na baterie akumulatorów
max. 2 x 12 V 45 Ah

0786–CPD–21248
2087/2014

Ogień stanowi nieustanne zagrożenie dla
życia i mienia. Dlatego niezbędna jest natych
miastowa reakcja w momencie wystąpienia
pożaru. Głównym zadaniem central sygna
lizacji pożarowej z serii BC600 jest reagowa
nie w momencie wystąpienia pożaru, a tym
samym ochrona ludzi i mienia.
Od dziesięcioleci firma LST podejmuje
wysiłki w tworzeniu innowacyjnych rozwią
zań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
Badania i rozwój oraz produkcja realizowane
są przez jedną firmę. Wysoko wykwalifikowani
pracownicy, rygorystyczne procedury testowe
oraz doskonale rozwinięty system zarządzania
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jakością stanowią podstawy do tworzenia
zaawansowanych technologicznie produktów.

szpitalach, centrach handlowych, halach wido
wiskowych, obiektach zabytkowych.

Dzięki zastosowaniu mikroelektroniki nowej
generacji oraz przemyślanej konstrukcji
mechanicznej, centrale sygnalizacji pożaru
z serii BC600 oferują zupełnie nowe możli
wości przy jednoczesnym wysokim pozio
mie niezawodności, co oznacza, że spełniają
podstawowy warunek podczas ratowania
życia i minimalizowania szkód.

Centrale mogą pracować zarówno w w
 ersji
skupionej (niesieciowanej), jak i rozproszonej (system sieciowy).

BC600 to rozwiązanie, które doskonale
sprawdza się w średnich i dużych obiektach.
Znajduje zastosowanie w biurowcach, hotelach,

Sieć BCnet600 umożliwia pracę w redundant
nej sieci do 127 central, co oznacza możliwość
stworzenia systemu opartego o ponad 500 tys.
detektorów. Połączenie central w pętlę czyni
system odporny na pojedyncze uszkodzenie.
Łączność może być realizowana przy pomocy
przewodów miedzianych i/lub światłowodów.

Podstawowe informacje
Dzięki modułowej konstrukcji centrale sygna
lizacji pożarowej z serii BC600, można indywi
dualnie zaadaptować do konkretnej instalacji.
Jej późniejsza rozbudowa nie będzie stano
wiła problemu, co czyni centralę BC600 pewną
inwestycją na przyszłe lata.

Karta interfejsu pętlowego pozwala na mak
symalne natężenie prądu w pętli wynoszące
500 mA, co w efekcie umożliwia podłącze
nie wielu elementów ze zwiększonym pobo
rem prądu. Maksymalna długość pętli
dozorowej wynosi 3300 metrów.

Ten system, bez żadnych problemów umożli
wia realizację najbardziej skomplikowanych
scenariuszy pożarowych dla bardzo dużych,
lub bardzo rozległych obiektów.

Do pętli dozorowej mogą być podłączone
ręczne ostrzegacze pożarowe, różnego rodzaju
czujki, pętlowe wskaźniki zadziałania, moduły
wejść/wyjść, adresowalne sygnalizatory aku
styczne i optyczne zasilane z pętli.

Centrale BC600 są dostępne w czterech typach.
Podział wynika z rozmiarów obudów oraz
maksymalnego prądu wyjściowego zasilaczy.
Naścienna obudowa dostępna jest w dwóch
rozmiarach. Mały panel obsługuje do 8 kart,
a duży do 16 kart funkcyjnych. Za nieprze
rwaną pracę central odpowiadają baterie aku
mulatorów podłączone do dobranych zasilaczy
o wydajnościach prądowych 2A lub 4A.
Centrala sygnalizacji pożaru posiada 8 lub 16
slotów montażowych do instalowania modu
łów funkcyjnych, np. interfejsów pętli lub
interfejsów szeregowych. Pozwala to na pod
łączenie do urządzenia BC600-8 aż 8 pętli
dozorowych. W efekcie, uzyskujemy niezwy
kle elastyczne rozwiązanie pozwalające na
zastosowanie nawet w większych instala
cjach sygnalizacji pożaru.

Funkcja analizy pętli z protokołem Labor
Strauss/700 ułatwia uruchomienie i utrzyma
nie sprawnej pętli oraz pomaga w rozwiązy
waniu ewentualnych problemów wynikłych na
etapie instalacji. Protokół ten pozwala na pod
łączenie do 240 urządzeń pętlowych, które są
jednoznacznie identyfikowane.
Oprócz interfejsów pętli centrala dysponuje
miejscem na moduły z nadzorowanymi wej
ściami i wyjściami, interfejsy linii detekto
rów konwencjonalnych, interfejsy portów
szeregowych oraz różnorodne dodatkowe
urządzenia. Dzięki wysokiemu poziomowi
integracji central, koszt systemu może być
utrzymany na niskim poziomie.

Do zastosowań specjalnych istnieje możliwość
rozszerzenia systemu o bezprzewodowy sys
tem detektorów pożaru serii FI700/RF.
W przedniej części obudowy centrali znajduje
się do czterech przestrzeni montażowych,
które umożliwiają montaż urządzeń pomoc
niczych w panelu. W ten sposób oszczędza
się przestrzeń stanowiska pracy, ilość dodat
kowych mocowań oraz dodatkowego okablo
wania. Centrala BC600 umożliwia rozbudowę
systemu o dodatkowe urządzenia, takie
jak Panele Obsługi dedykowane dla Straży
Pożarnej (standard europejski), tablice wyświe
tleń LED, pola przycisków, drukarki zdarzeń itp.
Łatwa konfiguracja za pomocą oprogramowa
nia komputerowego PARSOFT-3 pozwala na
optymalną adaptację centrali w krótkim czasie.
Funkcja automatycznych ustawień AUTO-setup
ułatwia konfigurację poprzez automatyczne
wykrycie i wstępne ustawienie zarówno kom
ponentów centrali jak i elementów pętlowych.
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Elementy składowe systemu

TYP CENTRALI
BC6008L2S

BC6008L4S

BC6008N2N

BC6008N4N

BC60016L2S

Do centrali sygnalizacji pożarowej serii BC600 można podłączyć wiele różnych kompatybilnych urządzeń systemowych m.in.:

PARAMETRY

››
››
››
››

Napięcie sieciowe

230 V AC + 10 / -20%

Temperatura pracy

od -5°C do +50°C

dźwiękowe i optyczne urządzenia sygnalizacyjne;
urządzenia wykonawcze poprzez moduły sterujące;
zdalne wyświetlacze, urządzenia wskazujące i panele obsługi;
elektroniczne układy sterowania;

›› moduły zdalnego ustawiania parametrów i zdalnej konserwacji
przez sieć komputerową lub połączenie GSM;
›› moduły do nadawania komunikatów za pomocą SMS lub maila;
›› zewnętrzne drukarki.

Praca w sieci

BC60016L4S

BC60016N2N

Tak, maksymalnie 127 central

Rodzaj połączenia sieciowego

Pętlowe, miedziane i/lub światłowodowe

Ilość slotów montażowych
w drzwiach

3

4

Ilość slotów kart funkcyjnych

8

16

Maksymalna ilość adresów w
pętli dozorowej

240

Maksymalna długość
pętli dozorowej

3300 m

Maksymalna obciążalność
pętli dozorowej

500 mA

Rodzaj wyświetlacza
Maksymalne obciążenie
prądowe 1 zasilacza w centrali

Sprawność zasilaczy
BC600-8N4N / 8N2N

BC60016N4N

5,7” VGA

Brak

5,7” VGA

Brak

2,3 A

4,3 A

2,3 A

4,3 A

2,3 A

4,3 A

2,3 A

4,3 A

76% @ 0,5 A
85% @ 2 A

83% @ 1 A
88% @ 4 A

76% @ 0,5 A
85% @ 2 A

83% @ 1 A
88% @ 4 A

76% @ 0,5 A
85% @ 2 A

83% @ 1 A
88% @ 4 A

76% @ 0,5 A
85% @ 2 A

83% @ 1 A
88% @ 4 A

Liczba wbudowanych
linii sygnalizatorów

2 (1 A/24 V DC)

Liczba wbudowanych wyjść
przekaźnikowych
niemonitorowanych NO/NC

3

Liczba wbudowanych wejść
niemonitorowanych

3

BC600-16N4N / 16N2N
BC600-8N4N / 8N2N

Wymiary

Dokumenty
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Detektor optyczny dymu FI750/O
Adresowalna optyczna czujka dymu FI750/O działa
na zasadzie światła rozproszonego i została stwo
rzona do wykrywania cząstek dymu w szerokim
obszarze zastosowania w dziedzinie sygnalizacji
pożarowej. Optymalna, niezależna od ukierunko
wania czułość, uzyskana została dzięki symetrycznej
budowie komory pomiarowej.

Detektor termiczny FI750/T
Czujka może być użytkowana przez centralę, jako
czujka termiczna temperatury różnicowej, o warto
ści maksymalnej temperatury 58°C lub 78°C.
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Ręczny przycisk ostrzegawczy FI700/MCP
Ostrzegacz uruchamia się przez naciśnięcie plasti
kowej szybki, która nie pęka i nie łamie się. Przy
pomocy specjalnego klucza, szybkę można
z powrotem umieścić na miejscu, a tym samym
zresetować ostrzegacz.

Ręczny przycisk ostrzegawczy HFM/3/72/02
Ręczny ostrzegacz pożarowy jest wyposażony
w szklaną szybkę, którą należy zbić w celu wciśnięcia
przycisku po wykryciu pożaru.

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny SAOZ-Pk firmy W2
Detektor optyczno-termiczny FI750/OT
Adresowalna czujka uniwersalna FI750/OT działa
zarówno na zasadzie światła rozproszonego, jak i za
pomocą osobnej jednostki pomiarowej, na zasadzie
wykrywania ciepła. Czujka nadaje się do wykorzysta
nia w szerokim zakresie sygnalizacji pożarowej.

Detektory w obudować z serii Decorline
Czujka może być optymalnie dopasowana do mate
riału, z którego wykonany jest sufit – bez względu
na to, czy jest to drewniany strop, metalowa kon
strukcja czy sklepienie historyczne.

Wskaźnik zadziałania PA58-3
Wskaźnik zadziałania PA58-3 służy do sygnaliza
cji uruchomienia czujki pożarowej. Urządzenie jest
podłączone bezpośrednio do detektorów.

Pętlowy wskaźnik zadziałania FI700/PA służy do
sygnalizacji stanu systemu wykrywania pożaru,
np. uruchomienia czujki pożarowej, podłączony
bezpośrednio do pętli dozorowej.

Obudowa czujki kanałowej FI750/DDH
Obudowa czujki kanałowej monitoruje kanały wen
tylacyjne lub kanały klimatyzacyjne. Dostępne są
3 przewodowy wlotowe powietrza o długościach:
0,6m, 1,5m oraz 2,8.

Bezprzewodowy wskaźnik zadziałania służy do rów
noległej sygnalizacji wykrytego pożaru w bezprze
wodowym systemie sygnalizacji pożarowej FI700/RF.
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FI700/M1IN

Ilość wyjść monitorowanych

Ilość wyjść przekaźnikowych

1

FI700/M1OUT

1

FI700/M1REL

1

FI700/M1IN1OUT

1

FI700/M1IN1REL

1

1

FI700/M4IN4REL

4

4

FI700/M4IN2OUT2REL

4

FI700/M6IN2REL

6

FI700/M1CZ

1

2

2
2

Moduł linii bocznej

Moduł 1 wejścia FI700/M1IN
Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N firmy W2
Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizowania
pożaru sygnałem akustycznym wraz z sygnałem
optycznym wewnątrz budynku.

Moduł do monitorowanego podłączania urządzeń
do pętli z protokołem Labor Strauss/700.

Moduł 1 wyjścia FI700/M1OUT
Sygnalizator akustyczny niskoprądowy SA-K5N firmy W2

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizowania
pożaru sygnałem akustycznym wewnątrz budynku.

Moduł sterujący posiada wyjście z monitoringiem
przewodu, na wypadek jego przerwania i zwarcia,
o maksymalnym natężeniu prądu 2 A. Do prawi
dłowej pracy modułu wymagane jest podłączenie
zewnętrznego źródła zasilania 24 V.

Moduł 4 wejść, 4 przekaźników FI700/M4IN4REL
Moduł dysponuje 4 wejściami z monitoringiem
przewodu na wypadek jego przerwania lub zwarcia
i czterema dwubiegunowymi bezpotencjałowymi
wyjściami przekaźników o maksymalnym natężeniu
2 A przy napięciu 30 VDC.

Moduł 6 wejść, 2 przekaźników FI700/M6IN2REL
Moduł dysponuje sześcioma monitorowanymi
wejściami i dwoma dwubiegunowymi bez
potencjałowymi przekaźnikami. Za pomocą
styków przekaźnikowych można aktywować urzą
dzenia wykonawcze, niewymagające monitorowanego przewodu.

Moduł 1 przekaźnika FI700/M1REL

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizowania
pożaru sygnałem optycznym wewnątrz budynku.

Moduł sterujący posiada dwubiegunowy bezpoten
cjałowy styk przełączania NO/NC. Za pomocą tego
styku można aktywować urządzenia dodatkowe, nie
posiadające monitoringu przewodów.

Moduł 1 wejścia, 1 wyjścia FI700/M1IN1OUT
Ekspander bezprzewodowy FI700/RF/WE
Wykorzystując ekspander sygnału bezprzewodo
wego, można zwiększyć zasięg bezprzewodowego
interfejsu pętli FI700/RF/W2W do ponad 3km. Sygnał
interfejsu łączności bezprzewodowej może zostać
przekazany przez maksymalnie 6 ekspanderów.

Moduł dysponuje wejściem z monitoringiem prze
wodu na wypadek jego przerwania lub zwarcia i moni
torowanym wyjściem o maksymalnym natężeniu 2 A.
Do prawidłowej pracy modułu wymagane jest podłą
czenie zewnętrznego źródła zasilania 24 V.

Moduł 1 wejścia, 1 przekaźnika FI700/M1IN1REL
Interfejs łączności bezprzewodowej FI700/RF/W2W

Bezprzewodowy wskaźnik zadziałania FI700/RF/PA

Ilość wejść monitorowanych

Urządzenie jest przeznaczone do alarmowania
o pożarze sygnałami akustycznymi i optycznymi na
zewnątrz lub wewnątrz budynku.

Sygnalizator optyczny SO-Pd13 firmy W2
Pętlowy wskaźnik zadziałania FI700/PA

NAZWA MODUŁU

Interfejs łączności bezprzewodowej łączy ze sobą
elementy łączności bezprzewodowej FI700/RF i cen
tralę serii BC600. Może obsługiwać do 32 czujek auto
matycznych, modułów lub radiowych wskaźników
zadziałania. Sygnał interfejsu może zostać przeka
zany przez maksymalnie 6 ekspanderów.

Moduł 4 wejść, 2 wyjść, 2 przekaźników FI700/M4IN2OUT2REL
Moduł posiada cztery monitorowane w ejścia,
dwa wyjścia monitorowane oraz dwa dwubie
gunowe bezpotencjałowe przekaźniki. Za pomocą
styków przekaźnikowych można 
a ktywować
urządzenia wykonawcze, niewymagające monito-
rowanego przewodu.

Moduł 1 linii bocznej FI700/M1CZ
Moduł linii bocznej służy do monitorowanego
podłączania czujek konwencjonalnych do pętli
z protokołem Labor Strauss/700.

Moduł dysponuje monitorowanym wejściem
i dwubiegunowym bezpotencjałowym s tykiem
przełączania. Za pomocą tego styku można akty
wować urządzenia dodatkowe, n ieposiadające
monitoringu przewodów.

59

Wyroby firmy Ambient System są stale doskonalone, dlatego wszystkie specyfikacje podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
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

v. 2.2

