AutroVoice talevarslingssystem

AUTROVOICE TALEVARSLING
Klar og tydelig informasjon

KLARE MELDINGER
Med vårt talevarslingssystem unngår du bruk av forvirrende og ofte skremmende alarmer.
Alarmklokker og sirener gir bare et varsel om at noe er galt.
De kan ikke fortelle folk om det er en brannøvelse eller har
oppstått en nødsituasjon, hvor og hva slags nødsituasjon det
er og hva de skal gjøre.
Reaksjonene vil ofte variere fra forvirring til panikk, og
verdifull tid kan gå tapt før de vet hva som foregår. I et stort
kjøpesenter, hvor det kan befinne seg flere tusen mennesker
som ikke kjenner stedet og utgangene, kan en slik situasjon få
alvorlige konsekvenser.
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Med AutroVoice benytter vi et benytter et PA-system (public
address system) som via høyttalere forteller publikum hva
slags nødsituasjon det er, hvor det er en nødsituasjon og hva
de skal gjøre. En behagelig, men samtidig myndig stemme
(ferdiginnspilt eller om nødvendig, direkte kringkastet) gir
publikum klare og entydige meldinger.
Folk vil øyeblikkelig være i stand til å skille mellom
brannøvelser eller tester, og en reell nødsituasjon. Dersom en
brann skulle oppstå, blir publikum henvist trygt til de riktige
utgangene, i forsvarlig avstand fra brannstedet. Og under
normale omstendigheter kan du benytte systemet som et
ordinært PA-system

Unngå bruk av
forvirrende og
skremmende alarmer

NY TALEVARSLINGSSERIE!
Et teknologisk kvantesprang med MULTIVES og miniVES
Denne våren introduserer vi en ny talevarslingsserie. Med AutroVoice miniVES og
MULTIVES tar vi et teknologisk kvantesprang, og lanserer en spydspiss innenfor dette
segmentet som gjør oss i stand til å møte kundenes behov for klar og tydelig varsling i et
hvilken som helst byggverk.
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Skoler
Små idrettshaller
Moteller/pensjonat
Museer
Sykehjem
Kontorbygg
Butikker
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AUTROVOICE MINIVES
Kompakt plug & play-system for mindre og enkle bygg

MiniVES er et frittstående talevarslingssystem ideelt for små og mellomstore bygg hvor det er
påkrevet med et EN 54-16:2008-system.
MiniVES er en plug & play-løsning med alle elementene på plass, inkludert en innebygd
brannmannsmikrofon, programmerbare kontaktinnganger og -utganger, forhåndsinnspilte
meldinger og plass til batterier for 1 times drift, alt plassert i en fin boks.
Sentralen er utstyrt med klasse D-forsterkere, tilgjengelig med 4-8 høyttalerkurser. Sentralen
har integrert reservestrømforsyning, i henhold til EN 54-4.
MiniVES er en frittstående talevarslingsentral hvor flere kan bygges sammen i et felles nettverk
slik at også mellomstore bygg kan dekkes. Systemet kan utvides med både brannmannpanel,
og flere sonemikrofoner med egen mulighet for tilkopling av lydkilder i mikrofonkonsollene.
Systemet benytter cat5-kabler til oppropsmikrofoner og fiberoptiske redundante interlinktilkoblinger mellom systemene.
vv Møter alle krav i EN 54-16
vv For overvåkning av høyttalerkurser benyttes enten impedans, endeledd eller loop
overvåkning
vv Fjerndrift via WAN
vv Ubegrenset antall brannmanns- og sonemikrofoner kan tilkobles
vv Valgbart nettverkskort tillater sammenkobling av et ubegrenset antall frittstående
miniVES-sentraler

EN 54-16		
EN54-4
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Tunneler
Kjøpesenter
Sykehus
Flyplasser
Jernbanestasjoner
Undervisningsinstitusjoner
Idrettsanlegg
Hoteller
Skoler
Industrianlegg
Oljeanlegg og raffinerier

AUTROVOICE MULTIVES
En intelligent talevarslingsinvestering
vv Fleksibel og skalerbar konfigurasjon
vv Fullstendig digital lydoverføring
vv Redundant kommunikasjon mellom kontrollenheter og brannmannsmikrofoner
vv Modulær konstruksjon av kontrollenhetene
vv Fullstendig integrerbart med våre branndeteksjonssystemer AutroSafe and Autroprime
vv Fjernkontrollert via Ethernet- og WAN-tilkobling
vv Intercom-funksjon mellom alle brannmanns- og sonemikrofoner
vv Et unikt system for dynamisk tildeling av reserveforsterkere
vv Avanserte DSP-funksjoner
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Med MULTIVES-systemet er mulighetene uendelige: Det er
designet for allsidighet og fleksibilitet – og kan utvides i det
uendelige.
Arkitekturen til MULTIVES er basert på fiberoptiske Ethernettilkoblinger mellom kontrollenheter i systemet. Dette gjør
systemet ideelt for bruk i omfattende og komplekse bygninger,
slik som flyplasser, oljeanlegg og raffinerier, kjøpesentre
og kontorkomplekser. Det er ekstremt godt egnet til både
desentraliserte og sentraliserte systemoppsett.
Selv om hovedoppgaven til MULTIVES er å samarbeide med
branndeteksjonssystemet i en brannsituasjon ved å kringkaste
evakueringsmeldinger automatisk, gjør den fiberoptiske
teknologien for digital overføring av talemeldinger at systemet
kan benyttes til kommersielle beskjeder og musikk. Med andre

ord er MULTIVES et komplett PA-system som kan brukes i din
daglige drift.
Systemets funksjonalitet er designet i samsvar med EN 54-16
– en obligatorisk standard som har vært gjeldende i Norge og
resten av Europa siden 2011.
MULTIVES-systemet består av kontrollenheter, multi
kanal-forsterkere,
brannmannsmikrofonkonsoller
og
sone
mikrofoner. Systemet muliggjør digital skalerings
kommunikasjon, ikke bare mellom alle elementene i systemet,
men også med andre integrerte sikkerhetssystemer.
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HØYTTALERE
Bra lydkvalitet og mangfoldige bruksområder
Vi tilbyr høyttalere som kan benyttes overalt. De sikrer forbedret forståelighet for
taleinstruksjon i talevarslingssystemer. Ellers, når de brukes som musikkhøyttalere,
sørger de for en strålende lydopplevelse.
vv Enkel installasjon
vv For alle bruksområder
vv Tak-, kabinett-, horn- og runde høyttalere
vv Talevarslingshøyttalere godkjent iht. EN 54-24
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Vi verner liv ,miljø og verdier
www.autronicafire.no
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Vår hverdag handler om å tenke
nytt.
Slik skaper vi de produktene som gjør at du alltid kan føle deg trygg.
Når unik kulturarv skal sikres tyr man helst til markedets beste løsninger. Norske stavkirker
fortjener trygghet i hverdagen – på samme måte som menneskene i fabrikken, elevene i
klasserommet eller verdens største samling av frø på Svalbard.
Vi kan med hånden på hjertet si at vi tilbyr sikkerhet i verdensklasse. Gang etter gang har våre
oppfinnelser revolusjonert markedet for brannsikkerhet, og i dag er de fleste mennesker i Norge
aldri langt unna et av våre produkter.
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Autronica Fire and Security AS er en ledende innovatør, produsent og leverandør av
brannsikkerhetsutstyr og maritime måleinstrumenter, verden over.
Produktene våre ivaretar brannsikkerheten på land, til sjøs og innen det petrokjemiske,
olje- og gassmarkedet.
Vi er eid av United Technologies Corporation og har over 450 ansatte som ivaretar
hele produksjonslinja, fra idè, utvikling og produksjon til service og markedsføring av
produktene våre.
Vi er et internasjonalt selskap med kontorer i hele verden, med hovedkontoret solid
plassert i Norges teknologihovedstad Trondheim.
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