PA200

EN54-16 GODKENDT
PA200 er testet og godkendt i
henhold til relevante europæiske
standarder

EN54-16:2008,

EN54-4:2006,

og

EN50130-

4:2011. CPR number : 0560CPR-142190002/00.

•

All-In-One Talevarslingsanlæg

•

Digital Forstærkere

•

Netværksfunktionalitet

•

Musikafspiller

•

‘Noise Masking’

•

EN54-4 & -16 Godkendt

LAVT STRØMFORBRUG
PA200

anvender

kraftfulde

digitale klasse D forstærkere med
sleep-mode – derved er det slut
med

store,

tunge

og

dyre

batterier

INDBYGGET MIKROFON
Den indbyggede brandmandsmikrofon på alle PA200 varianter,
muliggør

en klar

anvisning

til

og tydelig

brugerne

af

bygningen i tilfælde af en kritisk

PA200 fra Public Audio, er en revolutionerende ny type

Public Audio er et all-in-one system, hvor en

talevarslingsanlæg, der nemt kan udvides i takt med

brugervenlig software tilbyder funktioner som blandt

bygninger også udvides. Sortimentet fra Public Audio er

andet; volumekontrol, kanalisering, mixing,

testet og godkendt i henhold til gældende europæiske

signaludveksling, prioritering af meddelelser og

standarder, som sikre en høj kaliltet og driftsikkerhed.

etapevis evakuering. Derudover leveres alle PA200

Designet er fokuseret på at appelere til slutbrugere med

systemer, med en musikafspiller der muliggøre

samt overvågede udgange for

den seneste teknologi indenfor talevarslingsanlæg, samt

streaming af musik fra slutbrugerens egen

Evakuering og Fejl, er 8 ekstra

enkel opsætning, idriftsættelse og vedligeholdelse for

smartphone eller tablet. Derved kan slutbrugeren

indgange og 8 udgange tilgænge-

installatørerne. Public Audio PA200 giver dig mulighed for

nemt anvende sit talevarslingsanlæg i dagligdagen

lige

hurtigt at ændre, udvide eller tilføje funktioner til systemet.

– og ikke kun i tilfælde af en kritisk situation i

situation

SIGNALUDVEKSLING
Udover overvågede indgange for
Evakuering, Mute og Retablering,

til

’kassekald’,

udringning’
funktioner

og

’ind-

og

lignende

bygningen.

Redundant Global-Network
INSTALLATION
PA200 sikre dig det bedste fra All-In-One systemer og giver dig den
Lave omkostninger ved installastørste fleksibilitet. Sæt én PA200 i hver bygning på en lokation,
tion, idriftsættelse og vedligeeller måske i stedet for, én på hver etage i et højhus. Mulighederne
holdelse grundet PA200’s moduler mange og det sikre, at installationen sker nemt og idriftsættelsen
opbygning
af systemet sker smertefrit.
PA200 har 2 ’live-stream’ lydudgange og én seriel dataudgang (RS
485) som over Global-Network muliggør, at hvert PA200 i netværket
kan afspille 6 forskellige beskeder, i de tilsluttede gruppeområder
MUSIK-STREAMING
Alle

PA200

varianter

uafhængigt af hinanden.
tilbyder

musik-streaming via medfølgende
audioafspiller

REDUNDANT GLOBAL-NETWORK
•

Op til 255 noder i Global-Network

•

Op til 250 m i mellem noder ved brug af standard Cat5e kabel

•

Ingen praktisk begrænsning i længden netværkslængde

•

2 x 12 kHz lydudgange – musik eller mikrofonbesked

VARIANTER
PA200 Varianter inklusiv spareforstærker:

Digital Forstærker

PA1X200S – 200W

PA200 anvender én eller flere kraftfulde og robuste

PA2X200S – 400W

klasse D forstærkere. Disse forstærkere er designet

PA3X200S – 600W

med sleep-mode funktionalitet, hvilket minimerer og

Musik eller ‘Noise Masking’

sikre det laveste strømforbrug i denne klasse af

Det absolut vigtigste formål med et talevarslingsanlæg, er

talevarslingsanlæg. Dermed er det slut med dyre og

evakuering af folk i forbindelse med en kritisk opstået

tunge blybatterier på over 60Ah.

situation i bygningen. Når installationen er på plads, kan
PA200 tilføje yderligere værdi for bygningens brugere. Ved

FORHANDLING

brug af PA200’s audio-indgange, kan der streames

Public Audio – PA200 forhandles

baggrundsmusik ud i butikslokaler, kontorer, kantiner eller

hos EET Europarts A/S

venterum. Eller lave ’privacy-zones’ til brug i banker,

Tlf.nr.: 4582 1919
E-mail: security@eeteuroparts.dk

apoteker og foran mødelokaler ved hjælp af ’Noise Masking’.

