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W  niniejszym artykule przed-
stawiono podstawowe cechy 
systemu oraz przykładowe apli-

kacje jego zastosowania wraz z zaletami 
i opisem funkcjonalnym wynikającymi ze 
stosowania urządzeń miniVES.

Opis systemu miniVES:

Urządzenia serii miniVES to kompaktowe 
centrale DSO zawierające wszystkie ele-
menty składowe w jednej obudowie o nie-
wielkich rozmiarach, spełniające wymaga-
nia 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 cer-
tyfikowanego systemu DSO lub systemu 
nagłośnienia PA. Centrala dźwiękowego 
systemu ostrzegaw czego miniVES jest wy-
posażona w dwa niezależne wzmacniacze 
klasy D o mocy 160 W lub 320 W, które dys-

trybuują sygnały 100V do 4 lub 8 linii gło-
śnikowych, w zależności od typu. System 
jednocześnie zapewnia funkcjonalność 
wzmacniacza rezerwowego dla komuni-
katu ewakuacyjnego.

System miniVES jest kompletnym 
systemem DSO, w którym zaimplemen-
towane zostały zaawansowane mechani-
zmy oszczędzania energii. Centrala mini-
VES została wyposażony w zinte growaną 
ładowarkę akumulatorów, układ zasilania 
spełniający normy PN-EN 54-4 oraz miej-
sce na baterie akumulatorów.

System miniVES został zaprojektowa-
ny w technologii Plug & Play – system 
jest got owy do pracy po zamontowaniu 
na ścianie, podłączeniu przewodów i za-
instalowaniu akumulatorów w obudowie. 
Fabryczną konfig urację można jednocze-
śnie edytować i dowol nie modyfikować 
do potrzeb danego budynku i scenariuszy 
ewakuacyjnych.

miniVES po podłączeniu pętlą 
światłow odową niezależnych jednostek 
i mikrofonów strażaka, może tworzyć 
rozległy układ sieciowy, który w przy-
padku większych obiektów może stano-
wić alternatywne kosztowo rozwiązanie, 
w porównaniu do konkurencyjnych sys-
temów DSO.

Układ sieciowy systemu miniVES-ów 
oparty o sieć TCP/IP pozwala na dystry-
bucję tła muzycznego między jednost-
kami oraz zachowanie funkcjonalności 
interkomu między samymi jednostkami 
głównymi, jak i mikrofonami systemowy-
mi. Łatwość kon figuracyjna została uzy-
skana dzięki zastoso waniu unikalnego, 
opracowanego przez R&D firmy Ambient 
System, protokołu komunikacyjnego, 
który jest również w pełni kompatybilny 
ze wszystkimi elementami systemu Mul-
tiVES, przewiedzianego dla większych 
instalacji.

W związku z pomyślnym zakończeniem procesu 
certyfikacji Ambient System Sp. z o.o. wprowadza 
na rynek nowy dźwiękowy system ostrzegawczy 
miniVES dedykowany do mniejszych obiektów, 
w których wymagane są systemy DSO lub 
nagłośnienia. 

MiniVES
nOwy dźwiękOwy SyStEM OStrzEgawczy  
O wiElu zaStOSOwaniach

nOwOść!
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główne cechy miniVES:

�� zgodny z normami PN-EN 54-16,  
PN-EN 54-4;

�� impedancyjny oraz pętlowy monito-
ring linii głośnikowych;

�� opcjonalnie dostępne izolatory zwarć;

�� brak ograniczeń dotyczący ilości połą-
czonych w sieć jednostek oraz mikro-
fonów systemowych;

�� opcjonalna karta sieciowa wspierają-
ca redundantne połączenie światło-
wodowe między centralami;

�� wbudowany wzmacniacz rezerwowy;
�� elektronika zaprojektowana pod ką-

tem wysokiej energooszczędności.

�� Mikrofon strefowy na stanowisku 
kasowym:
– nadawanie komunikatów słow-

nych;
– swobodnie programowalne przy-

ciski – aktywacja danego przyci-
sku może skutkować nadaniem 
określonego wcześniej zapisa-
nego komunikatu w centrali sys-
temu, np.: wezwanie kierownika 
sklepu, przekazanie informacji 
o wolnej kasie do klientów itp.;

�� Mikrofon strefowy w części biurowej
– stanowi panel sterowniczy syste-

mu nagłośnienia – umożliwia m. 
in. wybór strefy, załączenie i wy-
łączanie poszczególnych źródeł 
dźwięku, czy też regulację pozio-
mu dźwięku.

�� Komunikacja pomiędzy mikrofonami 
a centralą DSO odbywa się po proto-
kole ETHERNET – możliwość zastoso-
wania typowych SWITCH-y, do któ-
rych doprowadzamy okablowanie od 

mikrofonów, a następnie pojedynczy 
przewód do centrali MiniVES.

�� Wbudowane wejście audio w centrali 
umożliwia podłączenie zewnętrznych 
urządzeń – nadawanie tła muzyczne-
go informacji reklamowych w obsza-
rze sklepu.

Przykładowe aplikacje:

nagłośnienie sklepu
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Centrala miniVES



zarządzaniE | zarządzanie bezpieczeństwem

34      2/2017 Ochrona Mienia i Informacji  

�� Wyposażenie central miniVES w karty 
komunikacyjne umożliwia połączenie 
wielu obiektów przemysłowych w je-
den system. Okablowanie sieciowe 
pomiędzy centralami wykonane w po-
staci pętli światłowodowej gwaran-
tuje, że pojedyncze uszkodzenie oka-
blowania, występujące w dowolnym 
miejscu, nie ma żadnego wpływy na 
poprawne działanie systemu;

�� Mikrofony zlokalizowane w budynku 
głównym umożliwiają nadawanie ko-
munikatów słownych i/lub automa-
tycznych do wybranych stref głośni-
kowych we wszystkich obiektach; 

�� Mikrofon strażaka jest urządzeniem 
o najwyższym priorytecie działania, 
zapewniającym nadawanie komuni-
katów o zagrożeniu do osób przeby-
wających w wybranych lub wszystkich 
obiektach;

�� Przy przejściu systemu w stan poża-
rowy, po przyjęciu sygnałów sterują-
cych z systemu SSP, lub po aktywacji 
ręcznej z mikrofonu strażaka, system 
nadaje komunikaty alarmowe z pa-
mięci zlokalizowanej w każdej centrali 
miniVES. Całkowita utrata połączenia 
w części systemu skutkuje tym, że 
wydzielone urządzenia działają jako 

autonomiczne systemy, w dalszym 
ciągu zapewniając nadawanie komu-
nikatów o zagrożeniu;

�� Linie głośnikowe, obejmujące tereny 
otwarte, przyłączane są do urządzeń 
centralnych za pośrednictwem certy-
fikowanych ograniczników przepięć, 
zapewniających bezpieczeństwo 
urządzeń w przypadku przepięć w li-
niach głośnikowych powstałych na 
skutek wyładowań atmosferycznych;

OBIEKT PRZEMYSŁOWY / sieciowy system rozgłaszania
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Obiekty przemysłowy  
– sieciowy system rozgłaszania
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System dSO na stacjach 
kolei / metra

�� Wyposażenie centrali miniVES w kartę 
komunikacyjną umożliwia połączenie 
wielu stacji oddalonych od siebie o kilka 
lub kilkanaście kilometrów w jeden sys-
tem, komunikacja pomiędzy urządze-
niami odbywa się po sieci ETHERNET, 
dzięki czemu możliwe jest wykorzysta-
nie istniejącej, wydzielonej logicznie 
infrastruktury sieciowej (VLAN);

�� Mikrofon strefowy na każdej stacji 
umożliwia nadawanie komunikatów 
słownych lub aktywację komunikatów 
automatycznych z pamięci systemu, 
nie tylko w obszarze danej stacji, ale 
również do dowolnej strefy lub stref 
głośnikowych całego systemu, celem 
powiadomienia pasażerów czekają-
cych na pociąg np. o zmianie w organi-
zacji ruchu lub o wystąpieniu zagroże-
nia w obiekcie;

�� Wbudowane wejścia audio w każ-
dej centrali i mikrofonie umożliwiają 
podłączenie sygnałów systemów ze-
wnętrznych i przekazywanych komuni-
katów pochodzących od nadrzędnych, 
zewnętrzne systemów informacyjnych;

�� Wbudowana funkcja buforowania 
komunikatów, umożliwia nagrywa-
nie informacji o niższym priorytecie, 
nadawanych do zajętych przez źródła 
nadrzędne stref głośnikowych i auto-
matyczne ich odtwarzanie po zwolnie-
niu stref.

STACJE KOLEJOWE/METRA / system DSO
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rozbudowa istniejącej instalacji 
dSO – połączenie z systemem 
MultiVES

�� Centrale miniVES mogą pracować 
w sieci w połączeniu z centralami sys-
temu MultiVES, który przeznaczony 
jest do stosowania zarówno w śred-
nich, jak i największych obiektach. 
Rozbudowa istniejącego systemu Mul-
tiVES może być realizowana poprzez 
rozbudowę istniejących urządzeń, 
jak również poprzez przyłączenie do 
istniejącej sieci urządzeń DSO syste-
mu miniVES, co w efekcie końcowym 
może znacznie obniżyć koszty takiej 
rozbudowy.
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mgr inż. Mariusz Stencel 
kierownik działu wsparcia Produktowego

BUDYNEK 3

4002LN

miniVES

FO Multimode 50/125

BUDYNEK 2BUDYNEK 1

 MULTIVES  MULTIVES


