
www.ambientsystem.eu

We make everyday life safer

 W Cyfrowy system o zaawansowanej funkcjonalności DSO oraz rozgłoszeniowej PA

 W Kompaktowa obudowa IP30 zaprojektowana do wieszania na ścianie

 W Brak ograniczeń ilości połączonych w sieć jednostek oraz mikrofonów systemowych

 W  Prostota konfiguracji oraz montażu

 W Bezkompromisowa jakość dźwięku  o wysokiej rozdzielczości

 W Wyjątkowa elastyczność dzięki zdecentralizowanej architekturze sieci systemu

 W Elektronika zaprojektowana pod kątem wysokiej energooszczędności

Zintegrowany system DSO typu Plug & Play

PN-EN 54-4PN-EN 54-16
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Obudowa przystosowana zarówno do montażu naściennego, jak i w szafie rack miniVES – przykład realizacji

 » Certyfikowany na zgodność  
z normami PN-EN 54-16, PN-EN 54-4 
oraz rozporządzeniem MSWiA

 » Kompletny dźwiekowy system 
ostrzegawczy z funkcjonalnością PA

 » Obługa do 45 globalnych sygnałów 
audio wysokiej rozdzielczości 
(48 kHz, 32 bit)

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

 » Impedancyjna kontrola 
linii głośnikowych

 » Brak ograniczeń w ilości obsługi  - 
wanych mikrofonów systemowych 

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

 » Wyjątkowa elastyczność i łatwość 
w łączeniu w jedną sieć TCP/IP 
niezależnych systemów miniVES

 » Prosta i szybkość  konfiguracji

miniVES jest serią kompaktowych urządzeń 
DSO, certyfikowanych na zgodność z wyma-
ganiami norm PN-EN 54-16 oraz PN-EN 54-4.

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

Centrala dźwiękowego systemu ostrzegaw-
czego jest wyposażona w dwa niezależne 
wzmacniacze klasy D o mocy 160 W lub 320 
W, które dystrybuują sygnały 100 voltowe do 
4 lub 8 linii głośnikowych. System jednocześnie 
zapewnia funkcjonalność wzmacniacza rezer-
wowego dla komunikatu ewakuacyjnego.

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

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

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

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

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

miniVES 2001* miniVES 4001* miniVES 4002*

Liczba linii głośnikowych AB 2 4 4

Liczba niezależnych linii głośniowych 4 8 8

Liczba bezpotencjałowych wejść logicznych 7 7 7

Liczba programowalnych wyjść przekaźnikowych 3 3 3

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

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

Liczba jednocześnie odtwarzanych komunikatów 1 1 2

Zabezpieczenia Zabezpieczenie przegrzania, zwarciowe, przeciw doziemieniu i przeciążeniowe

Czas pracy na bateriach 30 godzin czuwania i 30 minut ewakuacji

Stopień ochrony IP 30

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

Waga 2001 – 23 kg  /  4001 – 28 kg  /  4002 – 28 kg

Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) 440 mm x 525 mm x 350 mm

Wykończenie Czarny

Dodatkowa funkcjonalność

Liczba wejść audio 1 – Stereo do mono

Liczba wyjść audio 1 – wyjście liniowe

Opcjonalna karta sieciowa 2x port SFP 1 Gb/s, 1x LAN POE 1 Gb/s, 100 Mb/s, 1x LAN 1 Gb/s, 100Mb/s,  
1x LAN/WAN 100 Mb/s oraz port RS485

Podstawowa karta sieciowa 2x Lan 1 Gb/s, 100 Mb/s, 1x LAN/WAN 100 Mb/s

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


