
DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
MIKROFONY

www.ambientsystem.pl

Mikrofon strażaka

ABT-DFMS

Mikrofon strażaka systemu Multives posiada 
programowalne przyciski funkcyjne, któ-
rym w dowolny sposób można przypisać 
wybrane funkcje. Jest również możliwość 
dołączenia maksymalnie 5 rozszerzeń 
ABT-EKB-20M z dodatkowymi przyciskami 
funkcyjnymi. Komunikacja z jednostkami 
kontroli odbywa się po sieci Ethernet 
łączami światłowodowymi 1000BASE-X 
lub 10/100/1000BASE-T/TX. LUA definiuje 
zachowanie modułu, obsługę protokołu 
interfejsu RS485, przetwarzanie danych 
przesyłanych po sieci LAN, oraz sterowanie 
torem audio, kontrolkami LED klawiatury 
i rozszerzeniami klawiatury.

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 bezpośrednie nadawanie komunika-
tów do wszystkich stref bez udziału 
układu sterowania (nawet podczas awarii 
centralnego procesora).

Mikrofon posiada automatyczna detekcję 
i sygnalizację uszkodzeń przycisków oraz 
toru sygnału audio od kapsuły mikrofonu 
(włącznie) do jednostki kontroli.

Podłączenie rozszerzenia klawiatury umoż-
liwia gniazdo kołkowe 10 pin  oraz  gniazda 
RJ45 umieszczone na tylnej ściance mikro-
fonu strażaka. Mikrofon wyposażony jest 
w 2 złącza do modułów SFP, 2 porty LAN 
10/100/1000, 1 port LAN 10/100, 1 port RS485.

 › wbudowane 2 bezpotencjałowe 
wejścia   oraz 2 wyjścia przekaźnikowe

 › mikrofon zasilany lokalnie (48 V) 
lub poprzez POE

 › funkcja "Czarnej skrzynki" – 
zapisywanie sygnału audio 
z mikrofonu podczas gdy system 
jest w trybie alarmu

 › wbudowane 2 sloty dla modułów SFP 
oraz dwa gniazda RJ45 dla prostoty 
implementacji połączenia pętlowego 
lub gwiazdy

 › komunikacja RS485 do komunikacji 
i integracji z innymi systemami

 › funkcja interkomu do komunikacji 
między mikrofonami strażaka 
i mikrofonami strefowymi

Charakterystyka

 W Monitorowanana obecność przetwornika
mikrofonowego  oraz poprawność 
działanie całego urządzenia w systemie

 W Dedykowany przycisk Ewakuacji
zabezpieczony klapką

 W Trzy w pełni programowalne przyciski
z czytelną sygnalizacją stanu

 W Indywidualna sygnalizacja zasilania,
awarii oraz alarmu
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Mikrofon strażaka ABT-DFMS

Źródło zasilania poprzez karty komunikacyjnej poprzez LAN PoE lub lokalny zasilacz zgodny z PN-EN 54-4

Napięcie wejściowe 48 V, złącze 2 pin śrubowe 5,08 mm

Pobór prądu max 266 mA dla 48 V / 5 rozszerzeń klawiatury

Stopień ochrony 31

Medium transmisyjne światłowód, skrętka UTP kat. 5e

Ilość wejść parametrycznych 2

Ilość wyjść przekaźnikowych 2

Złącze wyjść/wejść logicznych śrubowe 3,5 mm, 6 pin

Rodzaj złącza światłowodowego  
i rodzaj światłowodu

moduł typu SFP, złącze typu SC/LC
światłowód jedno / wielomodowy OM2/OM3

Tor audio, Głośnik odsłuchowy

Moc wyjściowa 0,5 W

Poziom ciśnienia akustycznego 78 dBA (@1m, 1W)

Minimalne pasmo przenoszenia (3dB) 450 Hz … 8 kHz

Wejście audio

Pasmo przenoszenia mikrofonu strażaka 400 Hz – 6 kHz (@3dB)

Impedancja 500 Ω

Sygnał mikrofonowy -40 do 30 dBu

Czułość -66 dB

Długość i typ  przewodu ≥ 1,5 m, spiralny

Wtyk gruszki mikrofonowej mikrofonowe 5 pin DIN

Klawiatura i kontrolki

Liczba przycisków 3

Liczba kontrolek przy przyciskach 2 diody/przycisk

Miejsce na opis przy przyciskach 
po lewej stronie, wymiary

15x25 mm

Trzy normatywne kontrolki:  
zasilanie, awaria, alarm

kolor diod:  
zasilanie – zielona   /   awaria – żółta   /   aktywność – zielona

Wejścia/wyjścia logiczne

Ilość wejść/wyjść logicznych każdy kanał składa się z programowalnego wejscia oraz wyjścia przekaźnikoweogo

Źródło sygnału  wejścia parametrcznego 
dla trybu monitor

pasywne; rezystory standardowe: 10k || 10 kΩ lub 4,7 kΩ - - 4,7 kΩ,  
progi detekcji 0/1/zwarcie/rozwarcie ustawiane w aplikacji konfiguracyjnej

Rodzaj gniazd wejść/wyjść logicznych zaciski śrubowe 6 pinowe typu PHOENIX, 3,5 mm

Przełącznik CPU-OFF przełącznik suwakowy, dwupozycyjny, sygnalizacja kolorem diody: zielonym

Temperatura pracy od 0°C do 60°C

Wilgotność otoczenia podczas pracy od 15% do 80% 

Temperatura przechowywania od -20°C do 70°C

Wilgotność otoczenia podczas przechowywania od 5% do 95%

Wymiary 150 (szer.) x 55 (wys.) x 210 (gł.) mm

Akcesoria złącze z zaciskami śrubowymi 6 pinów, odległość między przegrodami 5,08 mm


