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We make everyday life safer
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 W  Zaawansowane funkcje audio DSP dla najlepszej transmisji dźwięku 
w ciężkich warunkach akustycznych

 W  Redundantne połączenie pomiędzy jednostkami kontroli oraz mikrofonami strażaka

 W Elastyczna oraz skalowalna konfiguracja

 W Specjalnie zaprojektowany do zastosowania w tunelach

 W Wysoce kierunkowa, asymetryczna budowa głośników

 W Doskonała zrozumiałość mowy 

 W Wodoszczelna obudowa ze stali nierdzewnej IP66

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 aku stycznie 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. 

 › Zgodne z PN-EN 54-16,  
ŚD CNBOP-PIB 2374/2015

 › 45 globalnie dostępnych kanałów audio

 › Max 254 jednostki w sieci

 › Do 32 GB na karcie mikro/SD 
 przeznaczone dla odgrywania 
i  zapisywania  komunikatów (48 kHz, 16 bit)

 › Maksymalna liczba jednocześnie odtwa-
rzanych 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

 › Interfejs RS 485 dostępny do integracji 
z  systemami wykrywania pożaru

 › 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 

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

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

Główne parametry systemu MULTIVES:
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Elementy S4T / Safety for Tunnel

Głośniki Pożarowe

ABT-TNL100 głośnik tunelowy

MCR-SMSP20 projektor dźwięku

Wzmacniacze

ABT-PA4160B wzmacniacz mocy klasy D, 8 x 80 W 

ABT-PA8160B wzmacniacz mocy klasy D, 8 x 160 W 

Zasilanie Rezerwowe

ABT-PSM48 menadżer zasilania

ABT-PS48800 moduł zasilacza 48 V / 800 W

Urządzenia MULTIVES

ABT-CU-11LT jednostka kontroli – 11 slotów

ABT-CU-11LCD jednostka kontroli – 11 slotów 
z ekranem dotykowym

ABT-DFMS mikrofon strażaka

ABT-DFMS BOX 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
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