
Hlavné funkcie a vlastnosti:

Hlavnou funkciou systému je vysielanie  hovorových hlásení alebo akustických varovných 
signálov. Vysielať je možné:

        živé hlásenia z mikrofónu,
        hovorové hlásenia a signály z vnútornej pamäte (SD karta), 
        rádiové vysielanie zo zabudovaného FM prijímača,
        súbory z pripojeného USB kľúča,
        zvukové signály z rôznych externých zdrojov (rádiostanice, mobilné telefóny a pod.).

Vysielanie hlásení sa aktivuje:

        tlačidlami alebo výberom z menu na niektorej zo staníc hlásateľa,
        pokynom z pripojených počítačov prostredníctvom softvéru Vektra,
        automatizovane na základe podnetov z okolia  - údajov z rôznych snímačov, 
        tlačidiel a pod.,
        na základe požiadaviek z monitorovacích a riadiacich systémov tretích strán – SCADA 
        systémy, EZS, EPS a pod.,
        na základe požiadaviek z iných softvérov, bežiacich na osobných počítačoch,
        priamym vstupom z iných komunikačných systémov - mobilné telefóny, pevné telefónne 
        linky, rádiostanice, VKV rádio, satelitné komunikačné systémy a pod..

Druhou funkčnosťou systému je snímanie 
informácii z pripojených snímačov ako sú:

        snímače nebezpečných látok,
        snímače teploty,
        snímače hladiny vody,
        tlačidlá  a pod.

a následné aktivovanie varovných signálov 
a ovládanie rôznych technických prostried-
kov napríklad:

        optické signalizačné a výstražné 
        zariadenia, 
        zobrazovacie tablá a kamery, 
        závory a brány, 
        semafory a pod.. 

K dispozícii je mnoho možností ako zaistiť 
požadovanú funkčnosť - od jednoduchej 
konfigurácie až po naprogramovanie 
potrebných algoritmov prostredníctvom 
skriptovacieho jazyka. 

AMADEO je modulárny ozvučovací, varovný a evakuačný systém, určený pre zaistenie 

ozvučenia  a varovania vo výrobných halách a ich okolí, v administratívnych a obchodných 
prevádzkach, kultúrnych zariadeniach a na voľnom priestranstve. Vzhľadom na svoju 
modulárnosť je vhodný ako pre menšie priestory, tak pre rozsiahle komplexy budov. Systém 
spĺňa požiadavky normy STN EN 60849 pre núdzové akustické systémy a už v štandardnom 
prevedení je zálohovaný akumulátormi.
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