Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO IVO
MA- konsola z mikrofonem alarmowym na elastycznym pałąku

Konsole mikrofonowe występują w trzech wykonaniach:
MA- konsola z mikrofonem alarmowym na „gęsiej szyi”
MAR- konsola z doręcznym mikrofonem alarmowym
MI- konsola z mikrofonem informacyjnym.
Konsola alarmowa różni się od informacyjnej kolorem przycisków funkcyjnych oraz dostępnością gniazd sygnałowych.
Określenie funkcji konsoli następuje w oprogramowaniu konfiguracyjnym. Konsola w wersji podstawowej składa się z
części głównej wyposażonej w zestaw obligatoryjnych wskaźników oraz zestawu 5 przycisków szybkiego dostępu i 10
przycisków programowalnych. Kolejne w szeregu konstrukcje mają po 20, 30, 40 i więcej programowalnych przycisków.
Konsole mikrofonowe umożliwiają zaawansowane sterowanie funkcjami centrali. Konsole MA oraz MI mają mikrofon na
elastycznym pałąku tzw. „gęsiej szyi”.
Konsola MAR wyposażona jest w doręczny mikrofon zamiast mikrofonu na „gęsiej szyi”. Mikrofon doręczny wyposażony
jest w przycisk typu „naciśnij i mów” ułatwiający obsługę zestawu. Ponadto mikrofon MAR może być zamknięty w
metalowej obudowie OME wyposażonej w zamek na kluczyk otwierany lekkim toporkiem strażackim.
Wybrane dane techniczne
Liczba przycisków funkcyjnych
Mikrofon odsłuchowy
Format transmisji danych i audio
Zasilanie
Wyposażenie opcjonalne

5 + 10…150
+
RS485
20..60 V DC
KR- klawiatura rozszerzająca
PP- puszka przyłączeniowa

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO IVO
MI- konsola z mikrofonem informacyjnym

Konsole mikrofonowe występują w trzech wykonaniach:
MA- konsola z mikrofonem alarmowym na „gęsiej szyi”
MAR- konsola z doręcznym mikrofonem alarmowym
MI- konsola z mikrofonem informacyjnym.
Konsola alarmowa różni się od informacyjnej kolorem przycisków funkcyjnych oraz dostępnością gniazd sygnałowych.
Określenie funkcji konsoli następuje w oprogramowaniu konfiguracyjnym. Konsola w wersji podstawowej składa się z
części głównej wyposażonej w zestaw obligatoryjnych wskaźników oraz zestawu 5 przycisków szybkiego dostępu i 10
przycisków programowalnych. Kolejne w szeregu konstrukcje mają po 20, 30, 40 i więcej programowalnych przycisków.
Konsole mikrofonowe umożliwiają zaawansowane sterowanie funkcjami centrali. Konsole MA oraz MI mają mikrofon na
elastycznym pałąku tzw. „gęsiej szyi”.
Konsola MAR wyposażona jest w doręczny mikrofon zamiast mikrofonu na „gęsiej szyi”. Mikrofon doręczny wyposażony
jest w przycisk typu „naciśnij i mów” ułatwiający obsługę zestawu. Ponadto mikrofon MAR może być zamknięty w
metalowej obudowie OME wyposażonej w zamek na kluczyk otwierany lekkim toporkiem strażackim.
Wybrane dane techniczne
Liczba przycisków funkcyjnych
Mikrofon odsłuchowy
Wejście audio
Format transmisji danych i audio
Zasilanie
Wyposażenie opcjonalne

5 + 10..150
+
RCA, stereo
RS485
20..60 V DC
KR- klawiatura rozszerzająca
PP- puszka przyłączeniowa

