
Güvenliğin sesiyle hayatları koruyun.
Mesajınızın açık ve net bir şekilde 
geldiğinden emin olun. 
İnsanların güvenliğini sağlamak söz 
konusu olduğunda, uygulamaya özel 
bir genel seslendirme ve acil anons 
sistemi çok önemlidir. Alarm verme ve 
tahliye, entegre bir yaklaşımın 
parçasıdır. Çünkü sizin için önemli 
olanı koruduğunuzda kapsamlı bir 
yaklaşım önemlidir.

İşler yoğun olduğunda, hatta telaşlı 
hale geldiğinde, dikkat azaldığında, ilgi 
çekici yerler insanların zihinlerini 
etkilediğinde, kendinizi duyurmanız 
gerekir. Yalnızca standart duyurular 
veya ortam müziğiyle değil, özellikle 
hayat kurtaran bilgileri iletirken.

Cerberus PACE ile size 
havalimanlarından alışveriş merke-
zlerine, etkinlik salonlarına ve 
mağazalara kadar her bina için entegre 
modüler ve kompakt bir sistem çözümü 
sunuyoruz. İki sistem birbirini mükem-
mel bir şekilde tamamlayacak şekilde 
tasarlanmıştır ve tesisleriniz 
genişletilecek veya alt bölümlere 
ayrılacaksa kolayca değiştirilebilir. 

Bina kullanıcılarını alarmlar, tahliye 
talimatları veya genel duyurular 
hakkında bilgilendirmek için her odada 
en iyi konuşma anlaşılırlığından 
yararlanın.

Cerberus PACE Compact ve Cerberus 
PACE Modular - iki sistem, tek yüksek 
performanslı Genel Anons ve Sesli 
Alarm (PA/VA) çözümü.
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Bu belgede hatalar bulunabilir ve 
değişiklik yapılabilir. Verilen bilg-
iler yalnızca genel bilgileri ve/veya 
performans özelliklerini içerir ve 
kullanıcı özelinde elde edilen 
sonuçlar her durumda 
anlatılanlarla aynı olmayabilir. 
Ürünler geliştirildikçe bilgiler 
değişebilir. 

Talep edilen performans özel-
likleri ancak yapılan nihai 
sözleşmede üzerinde açık bir 
şekilde anlaşılmış olması duru-
munda bağlayıcıdır.
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Yüksek performanslı bir sistem sayesinde 
maksimum güvenlik ve rahatlık
Düşük gecikmeli profesyonel kalitede ses, 
mesajınızın tamamen belirgin gelmesini 
sağlar. Çoklu yedekli sistem mimarisi, her 
ses matrisi için ayrılmış bir CPU ile dağıtılmış 
bir zeka sayesinde tek hata noktalarından 
kaçınılır. Cerberus PRO yangından korunma 
sistemiyle birlikte Cerberus PACE, çok çeşitli 
uygulamaları koruyabilir.

Kapsamlı özelleştirme için gelişmiş 
esneklik
Cerberus PACE Modular ve Compact, 
binanızın ihtiyaçlarına tam olarak  uyarlana-
bilen tamamen adaptif sistemlerdir. Çok 
sayıda hoparlör hattı seçeneğini kapsar 
(loop, yanhat, çift yanhat, hatta yıldız 
bağlantı ve T bağlantılar) ve tüm uygulama 

standartları ve spesifikasyonlarla uyumludur. 
Adreslenebilir hat sonu modülleri, mevcut 
hoparlör hattı yapılarını koruyarak ve 
denetleyerek sisteminizi adım adım modern-
ize etmenizi sağlar.

İş sürekliliğinin sağlanması Cerberus 
PACE’in bakımı, can güvenliğinden veya iş 
sürekliliğinden ödün vermez. Gerçek 
zamanlı mühendislik, herhangi bir sistem 
kesintisine neden olmadan sorun giderm-
eye, yapılandırmayı değiştirmeye ve cihazları 
değiştirmeye izin verir. Yerinde uzaktan 
erişim, akıllı telefonlar veya tabletler 
aracılığıyla kolay bakım ve operasyon 
uygulamaları sağlarken, saha  dışında 
uzaktan erişim uzmanların sorun giderme 
durumunda destek vermesini sağlar.

Cerberus PACE Compact ve Modular 
avantajlarından faydalanın
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