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Çalışanların, ziyaretçilerin ve konukların güvenliği ve konforu sağlanır…

Öne çıkan ürün özellikleri 

• Arızalara karşı emniyetli 
döngü izolatörleri
                                  

• Adreslenebilir hat sonu 
modülleriyle aşamalı 
modernizasyon imkanı 

• Optimum anlaşılırlık ve 
konforlu bir ortam için 
Profesyonel Ses

• Sistemin konfigürasyon için 
yeniden başlatmayı gerektir-
mez – maksimum iş 
devamlılığı

• Üst seviye güvenlik için çift 
sistem mimarisini karşılayan 
çoklu yedekleme

• EN 54-16 standartlarını 
karşılayan ve ötesine geçen 
en son teknoloji 

Bütün Genel Anons/ Sesli Alarm
ihtiyaçlarınızı karşılayan tek bir
çözüm
Ticari binalar ve kamu binalarında, can güvenliği her zaman en yüksek öncelik 
olmalıdır. Acil bir durumda insanların güvenli bir şekilde dışarı çıkarılmasının 
sağlanması, sadece görsel ve sesli alarmlar ile değil, büyük oranda daha etkin 
olan sözlü talimatlarla sağlanan iletişime bağlıdır.  Bundan dolayı, söz konusu 
binalardaki genel anons ve sesli alarm (PA/VA) sistemleri, sadece duyurular, 
müzik yayını ya da canlı sunumlar için faydalı bir araç değil aynı zamanda 
güvenlik alt yapısının ayrılmaz bir parçasıdır.

Cerberus PACE ile bütün genel anons ve sesli alarm (PA/VA) ihtiyaçlarınızı tek bir 
çözümle karşılayabilirsiniz. İtfaiye tarafından gerçekleştirilen canlı duyurularla 
desteklenen, yönlendirici, bölgesel ve aşamalı tahliye gibi sofistike acil durum 
prosedürleri de dahil olmak üzere, modern işletme ve kurumlardaki özel 
uygunluk ve acil durum uygulamaları dikkate alınarak tasarlanmıştır. Son 
teknoloji, modüler ve ölçeklendirilebilir sistem mimarisi sayesinde Cerberus 
PACE, her türde ve büyüklükte binalar için özelleştirilebilmektedir.

Güvenliğin sesi

Cerberus PACE
Genel Anons ve
Kontrollü Tahliye Sistemi 
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Güvenlik 
sistemlerinin 
küresel liderinin 
eşsiz deneyimi ve 
desteğiyle birlikte 
sunulan modern 
teknoloji: 
Cerberus PACE, 
en iyi genel anons 
ve ses alarm 
sistemidir - ve 
binanızın geleceği 
için faydalı bir 
yatırımdır.

Cerberus PACE ile elde edeceğiniz
faydalar
Gerçek zamanlı mühendislik ve 
uzaktan erişim
Genel anons ve sesli alarm (PA/VA) 
sisteminizi, Cerberus PACE 
konfigürasyon yazılımı (PACE-Design) ve 
mobil uygulamasını kullanarak, süreç 
içerisinde sistemi yeniden başlatmaya 
gerek olmadan, uzaktan ve gerçek 
zamanlı bir şekilde yapılandırabilir ve 
bakımını sağlayabilirsiniz.

Çoklu yedekleme
Bağımsız yedekleme bileşenlerinden 
eksiksiz çift sistem mimarisine kadar 
çoklu yedekleme seviyeleriyle, EN 54-16 
standartlarının ötesine geçen arıza 
güvenlik seviyelerini elde edebilirsiniz.

Profesyonel Ses kalitesi ve düşük 
gecikme süresi
Çalışanlarınıza, ziyaretçilerinize ve 
konuklarınıza, açıkça anlaşılır, düşük 
gecikme süreli sesli duyurular ve yüksek 
kaliteli ortam müzikleri sunabilirsiniz.

Adreslenebilir EOL modülleriyle 
modernizasyon
Bütün arızaları tespit eden akıllı hat 
sonu (EOL) modülleriyle, mevcut 
hoparlör hattı yapılarını korurken 
Cerberus PACE sistemini kademeler 
halinde, kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Esnek hoparlör hattı tasarımı
Cerberus PACE sistemini, yanhat (B- & 
A/B-kablolama), ağaç ve döngü dahil 
olmak üzere, farklı hoparlör hattı 
topolojileriyle birlikte kullanabilirsiniz.


