AC-Net-pöytäasema
PT2001
Novigo

EN 54-16 -hyväksytty verkkoyhteensopiva kuulutusasema
• 19 vapaasti määritettävää näppäintä
(nimettävissä yksilöllisesti)
• Valvottu mikrofoni
• Sisäänrakennettu kaiutin
• Ylimääräinen AF-tulo ja AF-lähtö
• 4 digitaalista tuloa, 6 digitaalista lähtöä
• 2-rivinen tekstinäyttö
• Reaaliaikainen äänensiirto ja sisäänrakennettu reaaliaikainen
tallennin viivästetyille ilmoituksille
• Integroitu Micro-SD-korttien luku ja kirjoitus (enintään 2 Gt)
• Ethernet-liitäntä (TCP/IP) ylempään hallintajärjestelmään
kytkemistä varten
• 2 Ethernet LAN -liitäntää.

Käyttötarkoitus
Novigo on Ethernet-verkkopohjainen digitaalinen äänentoistojärjestelmä. Minkä tahansa analogisen lähteen signaalit
muutetaan digitaaliseksi ja syötetään verkkoon. Kaikkien
analogisten äänilähteiden signaalit voidaan digitalisoida ja
syöttää verkkoon.
Helppokäyttöisyys taataan verkotettavilla käyttöelementeillä
(kuulutuskoje, paneelitietokoneita, kauko-ohjausyksikköjä jne.).
Kuten standardi EN 54-16 edellyttää, järjestelmä voidaan
toteuttaa varmennettuna ja kaikkia keskeisiä komponentteja
mikrofonista kaiutinlinjaan voidaan valvoa. Tämän ansiosta
poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä täyttää tiukennetut turvallisuusvaatimukset ilman äänenlaadun heikkenemistä.
Korkealaatuisen hälytys- ja ilmoituskuulutusaseman avulla
voidaan valita kuulutusalueet sekä antaa suoria kuulutuksia
kiinteistöön. Lisäksi sillä voidaan ohjata ja valvoa järjestelmää.
Järjestelmän täydentävät hyväksytyt verkkokytkimet,
EN 54-4-hyväksytty tehoähde sekä reaaliaikainen konfigurointiohjelmisto.

Tekniset tiedot
AF-tulot

1 x XLR, 1 x ruuvi-/pistokeliitin

AF-lähdöt

1x ruuvi-/pistokeliitin, 1 x sisäänrakennettu kaiutin

Liitännät

2 x RJ45 Ethernet LAN, 100 Mbit/s
1 x RS232
4 digitaalista valvontatuloa (pistokeriviliitin)
6 digitaalista valvontalähtöä (pistokeriviliitin)
6 analogista mittaustuloa (pistokeriviliitin), 0...10 V

Micro-SD-korttien luku ja kirjoitus

Integroitu, enintään 2 Gt:n korteille

Äänimuisti

Valinnainen 2 Gt:n Micro-SD-kortti (enintään kolmen tunnin hälytysteksteille)

Reaaliaikainen tallennin

Integroitu

Teholähde

24 V (valinnainen 230 V:n teholähde)

Energiankulutus

15 VA

Mitat (K x L x S mm)

220 x 55 x 220

Standardi

EN 54-16

Laajennukset
PTO2001 AC-Net-pöytäaseman painikelaajennus (24 painiketta)
PTO2001 on 24 ohjelmoitavaa painiketta sisältävä laajennus pöytäasemaan PT2001.
Pöytäasemaa on mahdollista laajentaa neljällä laajennuksella, jolloin siinä on yhteensä 115 näppäintä.
PTO2002 AC-Net-pöytäaseman laajennus (avainkytkin)
Avainkytkimellä voidaan poistaa kaikkien hälytyksen laukaisemiseen tai keskeyttämiseen käytettävien näppäinten esto
(käyttötason 2 käyttöoikeus).
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