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▶ Totalmente digital
▶ Produtos de alta qualidade
▶ Sistema redundante totalmente supervisionado
▶ Facilidade de instalação e manutenção

Um sistema de chamada e de evacuação por voz totalmente
digital que satisfaz todos os requisitos colocados pelos
utilizadores profissionais. Este sistema introduz tecnologia
digital avançada verdadeiramente inovadora no mercado
dos sistemas de chamada.
Graças à sua capacidade de processamento e comunicação
de sinais de áudio e dados de controlo no domínio
inteiramente digital, o sistema apresenta uma qualidade
superior a qualquer outra solução de sistemas de chamada
e som de emergência.
Características do produto como cablagem redundante,
comutação para amplificador de reserva, supervisão do
sistema desde da cápsula do microfone até ao último
altifalante compatível com EVAC, linha única WLS ”Wire
free” e supervisão de altifalantes, até 256 níveis de
prioridade para música ambiente, chamadas com carácter
comercial e de emergência, registo de falhas e alimentação
de reserva de 48 Vdc, colocam este sistema com
certificação CEI 60849 no topo do mercado.
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Acessórios de hardware
Teclado numérico PRS‑CSNKP
pode ser utilizado para acesso do utilizador,
selecção de zonas e grupos de zonas. LCD para
feedback por parte dos utilizadores.

PRS-CSNKP

PRS‑CRF Gravador e leitor de chamadas
unidade que grava as chamadas que não podem ser enviadas para todas as zonas pretendidas, quando estas estiverem ocupadas com
uma chamada de maior prioridade.

PRS-CRF

Em baixo encontra os nossos produtos mais recentes.
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