Zák. č. : SE 29/11
Stavba : Rekonštrukcia hasičskej stanice v Komárne - realizačný projekt.
Časť : Technológia pre centrálny manažment a DZ HS

TECHNICKÁ SPRÁVA
1/ VŠEOBECNE
Predmetom realizačného projektu je riešenie kamerového systému a dorozumievacieho zariadenia pre horeuvedenú
stavbu.
2/ PROJEKTOVÉ PODKLADY
- ôdorysy 1.NP a 2.NP - M1:100
- rokovanie so zadávateľom projektu
- podklady od dovozcu zariadení fy Commend Slovakia s.r.o.
- požiadavky investora
3/ TECHNICKÉ ÚDAJE
Napäťová sieť :
1 N PE AC, 50Hz, 230V TN-S - napájanie
OCHRANNÉ OPATRENIA:
SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41, 2007
Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl. 411.2
príloha A: A1 - základná izolácia živých častí
A2 – zábrany, alebo kryty,
Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl. 411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – čl. 411.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2
- doplnková ochrana – čl. 411.3.3
Napäťová sieť : 2-24V DC= SELV
OCHRANNÉ OPATRENIA:
MALÉ NAPÄTIE SELV A PELV PODĽA STN 33 2000-4-41, 2007, KAP. 414
Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
a ochranu pri poruche (nepriamym dotykom): čl. 414.2
4/ TECHNICKÝ POPIS
Popis systému Centarlizovaného manažmentu hasičských staníc
Systém pre centralizovaný manažment hasičských staníc zabezpečuje a poskytuje ovládanie, dohľad,

kontrolu a komunikáciu so špecifickými funkciami a špecializovanými koncovými zariadeniami pre hasičskú stanicu
a krajské operačné stredisko IZS v rozsahu:
- centralizácia a diaľkový dohľad technických a signalizačných systémov v rámci hasičskej stanice
z krajského operačného strediska IZS a ich ovládanie
- vizualizácia signalizácie, riadenie a ovládanie signalizačných a technických systémov v rámci hasičskej
stanice ako aj diaľková vizualizácia na pulte krajského operačného pracoviska IZS – garážových brán,
poplachové osvetlenie priestoru garáží a chodieb, výstražnú dopravnú signalizáciu pri výjazde techniky,
ventiláciu (odsávanie výfukových plynov z priestoru garáže a sklzov)
- operatívna a rýchla komunikácia a dorozumenie medzi jednotlivými operačnými pracoviskami navzájom –
krajské, okresné a OS hasičskej stanice
Systém ďalej zabezpečuje:
- integráciu, diaľkový dohľad a ovládanie systémov ozvučenia hasičskej stanice s automatizovaným
vyhlasovaním oznamov v prípade definovanej udalosti, vyrozumievanie do systému ozvučenia HS
z oprávnenej hlásky HS alebo z KOS
- integráciu rádiovej komunikácie prostredníctvom základňovej stanice s prístupom z operačného pracoviska
HS alebo KOS s možnosťou príposluchu rádiového kanálu alebo riadenia rádiovej komunikácie

-

-

integráciu obrazu a videomonitoringu z kamerového systému hasičskej stanice s lokálnym ako aj centrálnym
prístupom z KOS pre monitorovanie priestoru pred HS v prípade výjazdu techniky
interná hlasová komunikácia v rámci hasičskej stanice pre rýchle dorozumenie medzi jednotlivými
pracoviskami a stanovišťami (vchod, garáž, operačné pracovisko, náčelník HS, učebňa, pohotovostná
miestnosť dôstojníka)
integráciu do komunikačnej siete CoordComm

Riešenie je založené na báze integrovaného komunikačného systému Commend Emergency Intercom, ktoré je
špecializovaným zariadením pre komunikáciu, dorozumievanie a integráciu bezpečnostných, signalizačných a
technických systémov pre aplikácie v záchranných službách a hasičských staniciach.
Riešenie pozostáva z nasledovných hlavných systémových komponentov:
- komunikačný server umiestnený v objekte hasičskej stanice, ktorý obsahuje hardvérové a softvérové
komponenty pre zabezpečenie funkcií systému s výstupnými zosilňovačmi pre ozvučenie objektu HS
- lokálne operačné pracovisko hasičskej stanice pre lokálny dohľad a ovládanie systémov
- špecializované koncové zariadenia – programovateľné I/O moduly, komunikačné hlásky a kamery pre
príslušné pracoviská a stanovištia v rámci objektu HS
- doplnkový hardvér – systémová skriňa 19” s vnútornou výbavou pre montáž technológie, záložný zdroj
napájania, LAN prepínač pre dátové prepojenie komponentov
Komunikačný server pre hasičskú stanicu v Komárne je osadený pre pripojenie
- modulov I/O koncentrátorov s 16 vstupmi bezpotenciálových kontaktov pre snímanie stavu technických
systémov HS a 16 spínaných výstupov pre ovládanie technických systémov HS ( 10 x garážové vráta, 1 x
hlavná brána, 2x poplachové osvetlenie, 1 x vzduchotechnika – odsávanie výfukových plynov v garáži, 2 x
semafor)
- rozhraním WAN Ethernet pre pripojenie komunikačného servera prostredníctvom IP WAN siete na centrálny
uzol krajského operačného strediska
- audiorozhraniami pre pripojenie výkonových zosilňovačov pre napájanie systému ozvučenia s 2
reproduktorovými zónami
- rozhraním pre pripojenie základňovej rádiostanice v miestnosti operačného strediska
- príslušný počet komunikačných hlások (analógových, digitálnych, IP) pre objekt HS
Komunikačný server je vybavený naviac audiomodulom pre automatické vysielanie definovaných prednahratých
oznamov a hlásení (poplach, správy, vyrozumení) do systémov ozvučenia v jednotlivých hasičských staniciach
špecificky pre rôzny typ poplachu. Rovnako je možné manuálne vyhlasovanie a distribúcia hlásení a oznamov z pultu
centrálneho operačného pracoviska z operačného pracoviska do jednotlivých alebo vybraných zón reproduktorov,
resp. do všetkých súčasne.
Komunikačná ústredňa je prepojená so základňovou rádiostanicou pre integráciu rádiovej komunikácie s
posádkami vozidiel a jednotkami na zásahu priamo z operačného pracoviska HS, resp. KOS. Prepojenie ústredne so
základňovou RDST je prostredníctvom kábla, ktorý zabezpečuje prenos audia (príjem/vysielanie) ako aj kľúčovanie
prenosu (PTT).
Komunikačný server zabezpečuje taktiež funkciu rozhlasovej ústredne a ústredne systému ozvučenia.
Umožňuje operačnému a oprávneným hláskam, ako aj operačnému z Krajského operačného centra IZS
uskutočňovať oznamy do vybraných zón reproduktorov a hlások. Všetky hlásky v objekte sú súčasťou systému
ozvučenia v prípade poplachu a slúžia plnohodnotne ako súčasť rozhlasového systému (prioritné oznamy, nútený
posluch a pod.).
Systém je možné prepojiť s komunikačným systémom - pobočkovou telefónnou ústredňou HS a tým umožní ďalej
prepojenie do komunikačnej IP siete integrovaného záchranného systému na báze protokolu SIP. Komunikačný
server je v prevedení montáže do 19” stojana, výška 5HU a je umiestnený v systémovej skrini – 19” racku.
Pre ovládanie technických, bezpečnostných systémov (dopravná signalizácia, garážové brány, odsávanie
výfukových plynov, poplachového osvetlenia) slúžia programovateľné moduly - I/O koncentrátory typu ET8E8A,
ktoré sú nainštalované na DIN lište v systémovej skrinke technológie a na nich sú ukončené ovládacie káble z
riadiacich jednotiek príslušných technických zariadení – ovládanie garážových brán. S ohľadom na optimalizáciu
káblových vedení sú I/O koncentrátory pre ovládanie garážových brán pre garáž 1.09 inštalované priamo pri ústredni
v racku v serverovni 1.04. I/O koncentrátor je v tomto prípade prepojený dátovým káblom SYKFY 5x2x0,8 na
komunikačný server.

Operačné pracovisko HS č.m. 1.03 je vybavené riadiacou stolovou hláskou typu EE380A, ktorá slúži na hlasovú
komunikáciu - príjem a spracovanie volaní z ostatných hlások, ako aj zo siete CoordComm, komunikáciu operačného
s Krajským operačným pracoviskom IZS, komunikáciu s rádiovým systémom, vyhlasovanie do systému ozvučenia a
pod. Hláska je vybavená 2 prídavnými tlačidlovými modulmi pre priamu voľbu na určené stanice, pre ovládanie
pripojených technických zariadení a vizualizáciu signalizácie ich stavu (otvorený/zatvorený, zapnutý/vypnutý a pod.).
Riadiaca stolová hláska je pripojená prostredníctvom štrukturovanej kabeláže na komunikačný server.
V objekte HS sú rozmiestnené komunikačné hlásky umožňujúce kvalitnú, rýchlu obojsmernú komunikáciu medzi
najdôležitejšími pracoviskami – kancelária náčelníka HS, pohotovostné miestnosti, učebňa, denná miestnosť, garáž
a samozrejme hlavný vchod do objektu HS.
V miestnosti sekretariátu OR je umiestnená stolová riadiaca komunikačná hláska typu EE811A, ktorá umožňuje
príjem a spracovanie volaní z ostatných hlások, obojsmernú komunikáciu s ľubovoľnou hláskou. Ďalšie 2 stolové
hlásky typu EE301A sú umiestnené v jednotlivých kanceláriách funkcionárov a miestnostiach podľa potreby a
požiadaviek príslušnej HS – vedúci OPT, vedúci smeny. Všetky tieto hlásky sú pripojené na komunikačnú ústredňu
prostredníctvom štrukturovanej, resp. telefónnej kabeláže v objekte.
V garáži (1.09) je umiestnená priemyselná hláska typu EE 8158 - pri stanovišti pre tlač a preberanie zásahového
lístka na stene pri dverách medzi státiami č.1 a č.2. Slúži na rýchlu komunikáciu a dorozumenie sa s operačným aj
v hlučnom prostredí počas výjazdu techniky. Je vybavená výkonným zosilňovačom a reproduktorom pre nasadenie
v prostredí s vysokým hlukom. Univerzálny mikrofón v hláske umožňuje softvérové nastavenie citlivosti pre
prispôsobenie akustickým pomerom v mieste montáže hlásky. Hláska je štandardne osadená 2 vstupmi
bezpotenciálových kontaktov a 2 výstupmi pre ovládanie externých kontaktov – zariadení, dverí/brán/závor alebo
kamier. Hláska v garáži je pripojená káblom SYKFY 5x2x0,8 na komunikačný server.
Hlavný vchod do objektu je vybavený vchodovou hláskou WS202VD s dvoma programovateľnými hovorovými
tlačidlami, ktoré aktivuje spojenie s ohlasovňou požiarov, resp. operačným pracoviskom, alebo určenou cieľovou
stanicou. Vchodová hláska je pripojená káblom F/UTP 4x2xAWG24 Cat.5e na komunikačný server. Elektrickáý
zámok osadený do stĺpika vstupnej bráničky je pripojený z racku káblom F/UTP 4x2xAWG24 Cat.5e.
Všetky hlásky v objekte sú súčasťou systému vyrozumenia v prípade poplachu a slúžia plnohodnotne ako súčasť
rozhlasového systému (prioritné oznamy, nútený posluch a pod.)
Pre zabezpečenie monitoringu z priestoru HS a okolia, ako aj pre potreby bezpečnostného monitorovania je
navrhnutý bezpečnostný kamerový systém integrovaný do systému diaľkového manažmentu HS prostredníctvom
4-kanálových videosoerverov AXIS241Q. Existujúce analógové kamery sú pripojené prostredníctvom T-konektorov
na videoserver, ktorý zabezpečí enkódovanie analógového videosignálu na formát MPEG4, resp. MJPEG
a pripojenie do siete LAN a tak prenos obrazu na centrálne krajské operačné stredisko IZS, kde sú integrované do
centrálnej vizualizačnej aplikácie COMWIN. Videoservery sú umiestnené v racku v serverovni 1.04 a sú napájané
lokálne 230V prostredníctvom sieťových adaptérov.
1. PREVEDENIE KÁBLOVÝCH TRÁS A POŽIADAVKY NA STAVEBNÚ PRIPRAVENOSŤ
Komunikačný server
- umiestnený v 19” racku v serverovni 1.04, rezervovať priestor 5 HU pre montáž
- prepojenie na rozvody štrukturovanej kabeláže a komunikačné hlásky prepojovacími káblami RJ45 na
patchpanel
- napájanie servera 230V z 19” napájacej rozvodnice v stojane – zálohované napájanie!
- prepojenie so základňovou rádiostanicou realizovať káblom FTP 4x2x0,5 z racku do miestnosti operačného
strediska
- prepojenie na zosilňovač systému ozvučenia/rozhlasovú ústredňu realizovať káblom FTP 4x2x0,5, kabeláž
priviesť do racku v serverovni 1.04
- prepojenie na záznamové zariadenie umiestnené v racku bude realizované dodávateľom v rámci montáže a
oživenia, pokiaľ bude umiestnené v miestnosti operačného, realizovať prepojenie káblom FTP 4x2x0,5 z racku
k miestu montáže záznamového zariadenia ( 2 páry na kanál)
Ovládanie 1
- garážové brány,
- 2 ks I/O koncentrátor ET8E8A umiestnené v systémovej skrini (19” racku) na DIN lište
- Prepojenie s ovládacou jednotkou garáž. brány podľa typu káblom SYKFY 5x2x0,8 (otvor/zatvor/stav
otvorený/stav zatvorený)

Kamery
- Signálne káble od kamier ukončiť v záznamníku DVR v systémovej skrini – racku – v serverovni 1.04
- 2 x videoserver bude umiestnený v systémovej skrini – racku – v serverovni 1.04, prepojenie koax. Káblom v
rámci racku realizuje dodávateľ v rámci montáže
Stolové riadiace hlásky EE301 a EE811
- Pripojenie prostredníctvom štrukturovanej kabeláže - dátový kábel S/STP 4x2x0,5 Cat5 alebo Cat.6 do
racku v miestnosti slaboprúdu ukončiť na patchpaneli
- max. dľžka vedenia 1500m
Operačné pracovisko – riadiaca hláska EE380
- Pripojenie prostredníctvom štrukturovanej kabeláže - dátový kábel S/STP 4x2x0,5 Cat5 alebo Cat.6 do
racku v miestnosti slaboprúdu ukončiť na patchpaneli, max. dľžka vedenia 1500m
- lokálne napájanie 1 zásuvka 230V (sieťový adaptér)
Priemyselné hlásky EE8158 garáž
- kábel SYKFY 5x2x0,8 do racku v miestnosti slaboprúdu ukončiť na KRONE lište
- napájanie 24V po vedení z ústredne
- Max.dľžka vedenia 3000m
Vchodové hlásky WS202– hlavný vchod
- montáž na omietku,
- kábel F/UTP 4x2xAWG24 Cat.5e do racku v miestnosti slaboprúdu ukončiť na KRONE
lište max. dľžka vedenia 1500m
- napájanie 24V po vedení z ústredne
- Lokálne prepojenie z krabice hlásky k ovládaniu elektrického dverného zámku káblom SYKFY 2x2x0,6
- Lokálne napájanie 230V pre elektrický dverový zámok
Záver :
Všetky práce musia byť vykonané podľa platných právnych predpisov a technických noriem, platných v dobe
realizácie.
Všetky zmeny projektu je potrebné prekonzultovať so zodpovedným projektantom.
V prípade rôznych rekonštrukcií iných rozvodov je nutné upozorniť na rozvody technológie pre centrálny
manažment, aby nedošlo k poškodeniu, resp. nežiadúcim súbehom, prípadne križovaniam. vedení.
Dodávateľ je povinný do jednej súpravy projektovej dokumentácie zakresliť všetky odchýlky a zmeny (projekt
skutočného vyhotovenia) od realizačnej projektovej dokumentácie.
5/ POZNÁMKA
V prípade súbehu vedenia technológie pre centrálny manažment so silovým el. vedením je nutné dodržiavať medzi
nimi vzdialenosť podľa STN 33 2000-5-52-2001. Vzdialenosť medzi silovým el. vedením a oznam. el. vedením pri
súbehu do vzdialenosti 5 m je 30 mm, pri súbehu nad 5 m je 100 mm, pri križovaní el. vedení nesmie byť medzi nimi
menšia vzdialenosť ako 10 mm.
Bratislava, november 2011
Vypracoval : R. Živný

Príloha - Popis komponentov riešenia
1.1 Komunikačný server Commend GE300
Základná charakteristika
IP komunikačný systém (Intercom-Server), mikroprocesorom riadený. Modulárny systém, natívna IP
platforma s kapacitou až do 40 digitálnych/analógových/IP účastníkov.
Základný modul systému obsahuje napájací zdroj, centrálnu procesorovú jednotku, 5 pozícií pre
interfejsové moduly vo formáte Eurokariet, integrované rozhranie pre programovanie, resp. pre diaľkovú
diagnostiku a údržbu, 2 vstupy/ 2 výstupy; umožňuje sieťovanie komunikačných systémov rodiny
Commend a vytváranie rozľahlých sietí až 1000 komunikačných serverov; montáž do 19” stojanov.
Technické parametre
Vstupy v základnom systéme:
Výstupy v základnom systéme:

Číslovací plán:
Napájanie:
Rozsah pracovných teplôt:
Rozmery:
Typ:

2 vstupy pre bezpotenciálové kontakty max 1,5 kOhm
1 NF-vstup (800 mV, 0 dBm/600 Ohm)
2 spínané výstupy:
max. spínaný výkon: 60 W resp. 125 VA
max. spínaný prúd: 2 A
max. spínané napätie 60 VDC / 40 VAC
1 – 8 miestny (kombinácie)
220 V/24 VAC/80 VA , resp. 24-35 V DC/80W
0° C až + 50° C
19“, 5 HU
GE 300

1.2 Programovateľný I/O koncentrátor
Základná charakteristika
I/O koncentrátor – modul pre diaľkové ovládanie vstupov a výstupov s digitálnym prenosom dát,
dvojvodičové pripojenie na digitálne účastnícke rozhranie servera, 8 vstupov bezpotenciálových
kontaktov, 8 spínaných NC/NO výstupov, LED signalizácia stavu, montáž na stenu alebo na DIN lištu..
Technické údaje
Vstupy:
8 vstupov pre bezpotenciálové kontakty max
1,5 kOhm
Výstupy:
8 spínaných výstupov 30V / 3A
Rozsah pracovných teplôt:
-20° – 60°C
Rel. vlhkosť:
95%
Hmotnosť:
320 g
Rozmery modulu:
105 x 105 x 62 mm
Typ:
ET8E8A
1.3 Riadiaca stolová hláska pre operačné pracovisko HS
Základná charakteristika
Riadiace stolové hlásky rady EE 380 pre menšie aplikácie; základný modul EE 380 obsahuje modul
hlásky s displejom a 3 funkčnými tlačidlami, s externým stojanovým mikrofónom s kardioidnou
charakteristikou s dosahom 3 – 10 cm. Prídavné tlačidlové moduly s 12 programovateľnými tlačidlami sú
vybavené 3-farebnými LED tlačidlami pre indikáciu stavu, tlačidlá programovateľné ako tlačidlá priamej
voľby, resp. pre ovládanie výstupov, resp. ako vizualizácia signalizácie vstupných kontaktov.
Základný modul vybavený konektorom pre pripojenie náhlavnej súpravy, 1 vstup pre bezpotenciálový
kontakt a 1 spínaný výstup.

Technické údaje
Krytie:
Farba:
(RAL9011),
Napájanie:
AC, resp. 15-35V DC
Rozsah pracovných teplôt:
Rel. vlhkosť:
Rozmery:
Hmotnosť:
Typ:

IP 50
svetlošedá (RAL7035), čierna
transparentná modrá
externý sieťový zdroj 12-24V
0º – 50ºC
90%
179 x 57 x 230 mm
740 g
EE 380A

1.4 Riadiace hlásky
Základná charakteristika
Digitálna stolová hláska pre použitie ako hlavná stanica alebo riadiaca stanica v prostredí s vyšším
okolitým hlukom.
Použitie najmodernejšej DSP technológie, vysoká kvalita reči v hlasitej prevádzke vďaka technológii
OpenDuplex®. Prostredníctvom IP prevodníka priame pripojenie do siete IP LAN.
Grafický displej (8 riadkov x 14 znakov); plná číselnica (tlačidlá 0 – 9, T, X); 6 funkčných tlačidiel pre
ovládanie funkcií (listovanie v adresári, výber z pamäte a pod.); vicfarebná multifunkčná optická
signalizácia; elektretový mikrofón s všesmerovou charakteristikou s dosahom 7 m (typ EE811A); externý
stojanový mikrofón s kompenzáciou okolitého ruchu s kardioidnou charakteristikou s dosahom 3-10 cm
(typ EE872A); polohový snímač pre aktiváciu funkcií (poplachová signalizácia a pod.) zmenou polohy
hlásky; vstavaný reproduktor; konektor pre pripojenie externého reproduktora s impedanciou ≥8 Ohm;
oddelená elektronická regulácia hlasitosti pre rôzne režimy prevádzky (duplexná, simplexná, reprodukcia
hudby atď.); konektor pre pripojenie externého slúchadla alebo náhlavnej súpravy; 1 vstup pre
bezpotenciálový kontakt; ergonomický dizajn s krytom z pevného plastu; zodolnené tlačidlá zo silkónovej
gumy.
Technické parametre
Krytie:
Rozsah pracovnej teploty:
Relatívna vlhkosť:
Napájanie:

IP 50 (odolnosť voči prachu a agresívnemu ovzdušiu)
0º - +50º C
do 95%
z ústredne (voliteľne lokálne napájanie 12-24V
AC, resp. 15-35 V DC, 500 mA)
Dosah:
2000 m na kábli UTP kat.5, Ø 0,6 mm, resp.
3000m s externým lokálnym napájaním
Signalizácia:
2B+D (2 x 64 kb/s hlas + 16 kb/s signalizácia)
Farby:
čierna, modrá transparentná
Rozmery:
179 x 247 x 58 mm
Dľžka mikrofónového stojana: 430 mm
Typ:
EE 811A

1.5 Vchodová hláska s integrovanou čítačkou vstupných kariet
Základná charakteristika
Vchodová nástenná hláska v antivandal prevedení
2-vodičové pripojenie; vysoká kvalita reči v hlasitej prevádzke vďaka technológii DSP
procesorov a OpenDuplex®; elektretový mikrofón s guľovou charakteristikou s
citlivosťou do 7 m; vstavaný zdvojený reproduktor so špeciálnou membránou pre
vysokú kvalitu reprodukcie, impedancia 2*8 Ohm, citlivosť 85 dB/1W/1m; vstavaný
zosilňovač 2,5W; možnosť regulácie hlasitosti; 2 programovateľné hovorové tlačidlá s
podsvietením; 1 vstup pre optickú signalizáciu aktivovaného kontaktu (otvorenie
dverí); 1 výstup pre ovládanie dverného zámku; krytie - odolné voči striekajúcej vode.
Montáž na omietku, krytie IP65, materiál nehrdzavejúúca oceľ, trieda mechanickej
odolnosti IK07.

Technické parametre
Napájanie:
Signalizácia:
Frekvenčný rozsah:
Dosah:
Vstup:
Výstup:
Rozsah pracovnej teploty:
Farba:
Rozmery:
Typ:

z ústredne
2B+D (2 x 64 kb/s hlas + 16 kb/s signalizácia)
200 – 16000 Hz
1500 m na kábli UTP kat.5, Ø 0,6mm, resp. 3000m s externým lokálnym
napájaním
3 vstup pre bezpotenciálový kontakt, max. 1 kOhm
2 výstup relé, 30 V / 1 A
-20º až +70º C
leštená oceľ
164 x 279 x 50 mm
WS202VD

1.6 Priemyselná komunikačná hláska pre garáž
Základná charakteristika
Digitálna hláska pre použitie v ťažkom priemyselnom prostredí.
Použitie najmodernejšej DSP technológie, vysoká kvalita reči v hlasitej prevádzke
vďaka technológii OpenDuplex®.
Modulárna výstavba – možnosť osadenia voliteľnými tlačidlovými modulmi.
2-vodičové pripojenie, resp. Ethernet 10/100BaseT; vstavaný zosilňovač 15W s
dvojúrovňovou reguláciou výstupného výkonu podľa hladiny okolitého hluku;
hláska osadená reproduktorovým modulom s výkonným reproduktorom 25W/8
Ohm so špeciálnou membránou (92 dB/1 W/1 m/1 kHz); tlačidlovým modulom so
6 voľne programovateľnými tlačidlami; univerzálny mikrofónový modul so SW
nastaviteľnými parametrami citlivosti podľa typu prostredia, dve programovateľné
tlačidlá, z toho 1 tlačidlo s jasnosvietivou optickou signalizáciou; 2 vstupy / 2
výstupy pre spínanie externých zariadení; masívny kryt z polyesterového plastu
spevneného sklolaminátom, ochranné lišty proti poškodeniu tlačidiel, zodolnené
tlačidlá s mikrospínačmi; montáž na stenu; návod na použitie v slovenskom
jazyku.
Technické parametre
Krytie:
Požiarna trieda:
Vstupy:
Výstupy:
Frekvenčný rozsah:
Napájanie:
Dosah:
Signalizácia:
Rozsah pracovných teplôt:
Rel. vlhkosť:
Rozmery:
Hmotnosť:
Typ:

IP 65, odolnosť voči kyselinám a lúhom
V0 podľa normy UL
2 vstupy pre bezpotenciálové kontakty
2 spínané výstupy 30V /3A
200 – 7000 Hz
externé 12-24 VAC/ 15-35VDC
3 000 m na UTP kábli kat.5, Ø 0,6 mm, resp. do 7700 m s lokálnym
napájaním, pri pripojení cez Ethernet max. 100m od LAN switcha
2B+D (2 x 64 kb/s hlas + 16 kb/s signalizácia)
-20º až +60ºC
do 95%
175 x 312 x 142 mm
3 080 g
EE 8158

