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Rozwiązania DSO / PA   /   INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

ABT-DMS    
Mikrofon strefowy

ABT-DMS-LCD 
Mikrofon strefowy z LCD

Mikrofon ABT-DMS-LCD 
dla intuicyjnej i łatwiej-
szej obsługi został wyposażony w kolorowy 
dotykowy  wyświetlacz. Mikrofon strefowy 
ABT-DMS-LCD pod względem funkcjonalno-
ści oraz możliwości przetwarzania sygnałów 
audio jest równoważny mikrofonowi ABT-DMS. 
Urządzenie zasilanie jest lokalnie (48 V  DC)  
lub z CDSO poprzez PoE. 

Mikrofon strefowy służy 
do wywoływania komu - 
nikatów ogólnego przeznaczenia, wybierania 
poszczególnych stref, nadawania komunika-
tów głosowych „na żywo”. Mikrofon  obsługuje 
4  zewnętrzne wejścia audio oraz posiada 
lokalny głośnik odsłuchowy. Ponadto posiada 
programowalne przyciski, któ rym można przy - 
pisać wybrane funkcje. 

miniVES  /  Zintegrowany kompaktowy DSO / PA

ABT-DFMS    
Mikrofon strażaka

MULTIVES 
Skalowalny Cyfrowy System DSO / PA

System MULTIVES został stworzony z myślą o ogólnie poj-
mowanej wszechstron ności, dlatego doskonale spełnia 
swoją rolą w archite kturze centralnej dla średniej wielkości 
budynków, jak i rozproszonej dla największych projektów, 
takich jak terminale lotnicze, rafinerie,  centra handlowe 
czy biurowce. Modułowa konstrukcja jednostek kontroli 
pozwala na optymalne dostosowanie się do potrzeb 
inwestora przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich 
wytycznych projektowych. Głów nym zadaniem  systemu 
jest współpraca z systemami wykrywania pożaru i auto-
matyczne rozsyłanie komunikatów o zagrożeniu w budyn-
kach. System oparty jest o techno logię światłowodowego 
przesyłania cyf ro wych komunikatów alarmowych, komer-
cyjnych, jak również muzyki. 

ABT-NSC6  /  Kontroler

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. miniVES po podłączeniu pętlą 
światłowodową niezależnych jednostek i mikrofo-
nów, może tworzyć rozległy układ sieciowy, który 
w przypadku większych obiektów może stanowić 
alternatywne kosztowo rozwiązanie, w porówna-
niu do konkurencyjnych systemów DSO. 

Mikrofon strażaka 
po siada progra mo walne 
przyciski, któ rym można 
przypisać wybrane funkcje. Jest również moż-
liwość dołączenia maksymalnie 5  rozszerzeń 
ABT-EKB-20M z dodatkowymi przyciskami funk-
cyjnymi. Komunikacja z jednostkami kontroli 
odbywa się po sieci Ethernet łączami światłowo-
dowymi 1000BASE-X i 10/100/1000BASE-T/TX. 

4002LN

AKUMULATORY

centrala miniVES

4002LN

AKUMULATORY

centrala miniVES

centrala MULTIVES

MIKROFON
strażaka

MIKROFON
strefowy

SIP
System Informacji Pasażerskiej

Kontroler umożliwiający podłączenie do 
systemu 6 mikrofonów pomiarowych 
ABT-NSM celem automatycznej zmiany 
poziomów nadawanych 
komunikatów w zależ-
ności od hałasu panującego  
na peronie. 

GŁOŚNIKI POŻAROWE  /  PODSTACJA (perony) 

Głośniki tubowe  
ABT-T1510 / T2215 / T2430

Projektory dźwięku  
MCR-SMSP20

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

PN-EN 54-24

GŁOŚNIKI POŻAROWE  /  STACJA GŁÓWNA

Projektory dźwięku  
MCR-SMSP20

Głośniki naścienne 
MCR-SWSM6  /  ABT-W6

Głośniki sufitowe 
ABT-S206

Kolumny głośnikowe 
ABT-LA30 / LA60

2x ABT-NSM / Mikrofon tła

2x ABT-NSM / Mikrofon tła

ABT-NSM / Mikrofon tła

POMIESZCZENIE TECHNICZNE POKÓJ STEROWNICZY

ABT-NSM / Mikrofon tła
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Skuteczność nadawanych komunikatów

Zapewnienie odpowiedniej głośności nadawa-
nych komunikatów jest warunkiem koniecznym 
aby komunikat był słyszalny. Słyszalność i zro-
zumiałość komunikatów zależy nie tylko od ich 
bezwzględnego poziomu głośności, ale w równej 
mierze od odstępu od poziomu hałasu panującego 
w obiekcie. Zapewnienie dobrej zrozumiałości 
mowy w trudnych akustycznie warunkach moż-
liwe jest przy zastosowaniu szerokopasmowych, 

kierunkowych zestawów głośnikowych o małych 
zniekształceniach oraz układów wspomagających, 
takich jak cyfrowa korekcja częstotliwości oparta 
na procesorze DSP. Systemy MULTIVES i miniVES 
dysponują 3  pasmowym korektorem parame-
trycznym na każdym z wyjść audio i 8 pasmowym 
na każdym z wyjść audio. 
Systemy MULTIVES i miniVES umożliwiają dodat-
kowo precyzyjne ustawienie opóźnień na liniach 

głośnikowych aż do 30  sekund z krokiem 
1  ms. Stosowanie linii opóźniających zapew-
nia wyrównanie czasu dotarcia dźwięku do 
odbiorców. Pozwala to na ograniczenie praw-
dopodobieństwa powstawania echa między 
głośnikowego w systemach rozpro szonych. 
Wyrównanie czasowe głośników powinno być 
przeprowadzone z dokładno ścią do maksimum 
kilkunastu ms. 

Układ automatycznej regulacji 
poziomu komunikatów

Układ automatycznej regulacji poziomu nada-
wanych komunikatów na bieżąco śledzi poziom 
hałasu panującego w nagłaśnianym obszarze 
i  dostosowuje wzmocnienie systemu do aktu-
alnych warunków, w taki sposób aby nadawane 
komunikaty nie były ani za głośne ani za ciche. 
Podróżni mają komfort przebywania w  danym 
obszarze a także zmniejsza się emisja dźwięku 
do stref sąsiednich oraz do środowiska 
(np. z  otwartych peronów).

Rozwój komunikacji i integracja różnych środków transportu jest prawdziwym wyzwaniem dla 
systemów powiadamiania i informowania pasażerów. 

Nowoczesne rozwiązania scalające w jeden organizm transport publiczny, aby można było dotrzeć 
w wybrane miejsce szybko i komfortowo, nakładają dodatkowe, nieznane dotychczas wymagania w zakresie 
 systemów Public Address (PA). 

Zadaniem Systemów PA jest przekazywanie komunikatów słownych  osobom przebywającym w zasięgu jego 
rozgłaszania za pośrednictwem mikrofonów i innych podłączonych do systemu zewnętrznych źródeł dźwięku, 
jednakże zastosowanie odpowiedniego typu systemu (DSO/PA) jest zależne od rodzaju obiektu. 

SYMULACJE AKUSTYCZNE
warunek konieczny dobrze  
zaprojektowanego systemu

wsparcie dla projektantów i wykonawców

weryfikacja doboru i rozmieszczenia urządzeń głośnikowych

Obszary zastosowania

DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

Stacje metra i stacje kolei podziemnych

Obiekty kubaturowe dworca

Mniejsze obiekty infrastruktury transportu kolejowego

Teren peronu/ów na całej jego długości

Dworce oraz porty przeznaczone do jednoczesnego 
przebywania powyżej 500 osób

SYSTEMY ROZGŁASZANIA GŁOSOWEGO (PA)

ZASTOSOWANIEWYMAGANE STOSOWANIE

Nagłośnienie bez linii opóźniającej Nagłośnienie z wykorzystaniem linii opóźniających 
sygnał na poszczególne głośniki

Przykładowe zastosowanie linii opóźniających do poprawy zrozumiałości mowy na peronie

ROZWIĄZANIA DLA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE  |  SYSTEMY ROZGŁASZANIA GŁOSOWEGO

ROZWIĄZANIA DLA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
AMBIENT SYSTEM
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MULTIVES /   WIĘKSZE OBIEKTY

Charakterystyka

 W Certyfikowany na zgodność z PN-EN 54-16, PN-EN 54-4

 W Modułowe rozwiązanie – do 44 linii głośnikowych / jednostkę kontroli

 W Możliwość nadawania n x 11 komunikatów w jednym czasie (n-ilość jednostek CU)

 W Wzmacniacze mocy do 1300 W

 W Współpraca z mikrofonami strefowymi serii ABT-DMS oraz ABT-M0x

 W Komunikacja oparta o TCP / IP

 W  Do 254 urządzeń centralnych  w sieci – okablowanie miedziane lub światłowodowe

Elastyczna topologia MULTIVES

Głównym zadaniem Dźwiękowego Systemu 
Ostrzegawczego jest realizacja zasadniczych funk-
cji ewakuacji i informowania osób przebywających 
w obiekcie o zagrożeniu. W stanie normalnym 
centrala DSO umożliwia realizację fakultatyw-
nych funkcji nagłośnienia obiektu, jak nadawanie 
tła muzycznego czy rozgłaszanie komunikatów 
informacyjnych za pośrednictwem np. mikrofonu 
strefowego lub innych podłączonych do systemu 

zewnętrznych źródeł dźwięku. System umożliwia 
przekazywanie komunikatów słownych przez 
obsługę dworca, nadawanych do wybranych lub 
wszystkich peronów i innych obszarów dworca, 
celem powiadomienie pasażerów czekających na 
pociąg o zmianie w organizacji ruchu lub o wystą-
pieniu zagrożenia w obiekcie.
Wbudowane wejścia audio w każdej centrali 
i mikrofonie umożliwiają podłączenie sygnałów 

systemów zewnętrznych i przekazywanych 
komunikatów pochodzących od nadrzędnych, 
zewnętrznych systemów informacyjnych.
Wbudowana funkcja buforowania komunika-
tów umożliwia nagrywanie informacji o  niż-
szym priorytecie, nadawanych do zajętych 
przez źródła nadrzędne stref głośnikowych, 
a następnie automatyczne ich odtwarzanie 
po zwolnieniu stref.

MINIVES /   MNIEJSZE OBIEKTY

Charakterystyka

 W Certyfikowany na zgodność z PN-EN 54-16, PN-EN 54-4

 W Kompaktowe rozwiązanie – do 8 linii głośnikowych / centralę

 W Możliwość nadawania 2 komunikatów w jednym czasie

 W Sumaryczna moc linii głośnikowych: do 320 W

 W Współpraca z mikrofonami strefowymi serii ABT-DMS oraz ABT-M0x

 W Komunikacja oparta o TCP/IP

 W Do 254 urządzeń centralnych pracujących w sieci  
– okablowanie miedziane lub światłowodowe

Wyposażenie centrali miniVES w kartę komu-
nikacyjną umożliwia połączenie wielu stacji 
oddalonych od siebie o kilka lub kilkanaście kilo-
metrów w jeden system. Komunikacja pomiędzy 
urządzeniami odbywa się po sieci ETHERNET, 
dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie 
istnie jącej, wydzielonej logicznie infrastruktury 
 sieciowej (VLAN).
Mikrofon strefowy na każdej stacji umożliwia 
nadawanie komunikatów słownych lub akty-
wację komunikatów automatycznych z pamięci 
systemu, nie tylko w obszarze danej stacji, 
ale również do dowolnej strefy lub stref głośni-
kowych całego systemu, celem powiadomienia 
pasażerów czekających na pociąg np. o zmianie 
w organizacji ruchu lub o wystąpieniu zagroże-
nia w obiekcie.
Wbudowane wejścia audio w każdej centrali 
i  mikrofonie umożliwiają podłączenie sygna-
łów systemów zewnętrznych i przekazywanych 
komunikatów pochodzących od nadrzędnych, 
zewnętrznych systemów informacyjnych.

PN-EN 54-16

PN-EN 54-4

PN-EN 54-16

PN-EN 54-4

 SKALOWALNY CYFROWY SYSTEM DSO/PA ZINTEGROWANY KOMPAKTOWY SYSTEM DSO/PA
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ROZWIĄZANIA DLA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
AMBIENT SYSTEM

ROZWIĄZANIA DLA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE  |  SYSTEMY ROZGŁASZANIA GŁOSOWEGO

Systemy MULTIVES i miniVES umożliwiają współpracę z zewnętrznymi systemami  
zarówno w domenie cyfrowej jak i analogowej

Systemy wspomagające informowanie osób korzystających z aparatów słuchowych (tzw. pętle indukcyjne)

Systemy Informacji Pasażerskiej (SIP) Syntezatory mowy

Systemy alarmowe Systemy interkomowe

Integracja z innymi systemami Wymagania dla urządzeń

KONTROLER SYSTEMU

Kontroler systemu rozgłoszeniowego musi realizować następujące funkcje:

 » Obsługa programowalnych wejść i wyjść GPIO (ang. General 
Purpose Input/Output).

 » Dekodowanie strumieni i plików audio w formacie: MP2, 
MP3, WAV.

 » Monitorowanie szumu otoczenia w każdej strefie rozgłoszenio-
wej i automatyczne dostosowywanie mocy wyjściowej wzmac-
niaczy. Funkcja ta musi automatycznie utrzymywać natężenie 
dźwięku na odpowiednim poziomie wyżej szumów otoczenia 
w celu poprawy zrozumiałości mowy bez nadmiernego zwięk-
szania jej głośności.

 » Automatyczne dostosowywanie poziomu wyjściowego 
wzmacniaczy do lokalnych wymagań dotyczących regulacji 
hałasu w porze dziennej i nocnej.

 » Priorytetyzacja emitowanych komunikatów ze względu na 
źródło przetwarzanego sygnału – minimum 64 poziomy 
priorytetów.

 » Rejestracja, przechowywanie i emitowanie 1-3 tonowych 
gongów systemowych oraz sygnałów zdefiniowanych 
przez użytkownika poprzedzających emisję komunikatów 
z rożnych źródeł.

 » Rejestracja, przechowywanie i emitowanie według konfiguro-
walnego terminarza zdefiniowanych przez użytkownika cyfro-
wych nagrań komunikatów, ostrzeżeń itp.

 » Kontrola i eliminacji sprzężeń akustycznych pochodzących od 
mikrofonów używanych w systemie.

KONTROLA DZIAŁANIA

System musi zapewniać bieżącą kontrolę wszystkich elementów systemu, tj. urządzeń i linii głośnikowych.

Wymagane rozwiązania:  

 » Funkcja samokontroli ,,self test’’.

 » Impedancyjny pomiar linii głośnikowych, posiadający algo-
rytm adaptacyjny podążający za zmianami impedancji, 
spowodowanymi zmianami temperatury otoczenia oraz sta-
rzeniem się systemu, zwiększający odporność systemu na 
fałszywe alarmy.

 » Monitorowanie i sygnalizowanie awarii urządzeń. 

 » Wykrywanie i sygnalizowanie przerw w obwodach torów syg-
nałowych i sterowania.

 »  Wykrywanie oraz sygnalizowanie przerw, zwarć i doziemień 
w liniach głośnikowych.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ / obniżenie kosztów eksploatacji systemu

System PA działa 24h/dobę, 7 dni w tygodniu dlatego ważnym zagadnieniem jest energooszczędność zastosowanych urządzeń. 

Obniżenie kosztów eksploatacji systemu:

 » Stosowanie rozwiązań redukujących zużycie energii w czasie 
czuwania – system wyposażony w funkcjonalność pozwalającą 
na obniżenie poboru prądu w czasie bezczynności,  gdy nie są 
nadawane komunikaty. 

 » Stosowanie wzmacniaczy i zasilaczy o sprawności 90% (klasa D) 
– ograniczenie mocy traconej na wydzielanie ciepła. 
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PÓŁNOC

ZACHÓD

CENTRUM

PŁD.-WSCH.

AMBIENT SYSTEM Sp. z o. o 
ul. Bysewska 27 
80-298 Gdańsk 

T: + 48 58 345 51 95 
F: + 48 58 343 18 77 
sekretariat@ambientsystem.pl

DSO:
T: +48 607 990 623 
multives@ambientsystem.pl

SSP:
T: +48 603 053 238 
lst@ambientsystem.pl

REGION PÓŁNOC
Województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, 
warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie
T: +48 601 314 122

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

CENTRALA ODDZIAŁY REGIONALNE

DZIAŁ TECHNICZNY

Dworzec PKP / POZNAŃ

Port Lotniczy / GDAŃSK

Referencje

KONTAKT

Dworzec PKP / KRAKÓW

Port Lotniczy / LUBLIN

Dworzec PKP / WROCŁAW

Nowe Centrum / SOPOT

Wymagania dla urządzeń

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU

Osiągnięcie odpowiednio wysokiego stopnia niezawodności pracy systemu zapewnia uniknięcie chaosu w sytuacjach awaryjnych 
i  gwarantuje przekazywanie komunikatów o zagrożeniu.

Wymagane rozwiązania:  

 » Topologia RINGU – okablowanie sie-
ciowe pomiędzy centralami wykonane
w postaci pętli światłowodowej gwa-
rantuje, że pojedyncze uszkodzenie
połączenia występujące w dowolnym
miejscu, nie ma żadnego wpływu na
poprawne działanie systemu.

 » Brak topologii MASTER / SLAVE – 
odłączona centrala od systemu może
pracować jako autonomiczny system
(wbudowana pamięć komunikatów).

 » Dynamiczne zarządzanie zasobami
wzmacniaczy rezerwowych –  wzmac-
niacz rezerwowy zastępuje uszkodzony
wzmacniacz, którego praca wyma-
gana jest w danym czasie. Po zakoń-
czonym nadawaniu komunikatu przy
użyciu wzmacniacza rezerwowego,
wzmacniacz ten powraca do grupy
zasobów do ponownego przypisania
według potrzeb.

 » Stosowanie redundantnych linii gło-
śnikowych w strefach nagłośnienia. 
Uszkodzenie jednej linii nie prowadzi
do całkowitej utraty transmisji komuni-
katów do strefy.

 » Zasilanie rezerwowe – zapewnie-
nie zasilania z baterii akumulatorów
w  przypadku zaniku napięcia zasilania
podstawowego.
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