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  Základné vlastnosti       

  
zvonenie klasickým zvonom - jednoduché ovládanie prostredníctvom tlačidiel (ručné 
spustenie / zastavenie zvonenia s voľbou druhu zvona) 

  

  iné zvuky (rapkáč, varovanie pred požiarom, povodňou...)   

  nastaviteľná dĺžka zvonenia s dozvonením -  

  možnosť naprogramovať 40 automatických udalostí (zvonenie v konkrétny čas) -  

  automatické odbíjanie času (po hodinách) -  

  prehrávanie živého hlásenia z mikrofónu   

  prehrávanie zvukového signálu z ďalších externých zdrojov - - 

  výkon 300W   

  odolné ozvučnice (reproduktory) z ľahkej hliníkovej liatiny   

  nastavenie hlasitosti -  

  možnosť zvýšenia výkonu/dosahu   

  záložný akumulátor - zvony budú zvoniť aj v prípade výpadku elektrického prúdu   

  linkové diaľkové ovládanie (RS485/RS232)   

  Doplnkové audio      

  zvonenie viacerými zvonmi - možnosť kombinácií - malý, stredný, veľký... -  

  prehrávanie rozhlasového vysielania zo zabudovaného FM rádia - - 

  prehrávanie zvukových súborov z USB kľúča - - 

  nahrávanie zvukových záznamov do zabudovanej FLASH pamäte - - 

  nízkonapäťový výstup pre prepojenie na vnútorný a vonkajší rozhlas   

  výkonový výstup pre vnútorné a vonkajšie ozvučenie   

  ovládanie upraviteľné na rozhlasovú ústredňu - pre vnútorné aj vonkajšie ozvučenie - - 

  Doplnkové ovládanie      

  bezdrôtové ovládanie XBee    

  bezdrôtové ovládanie WiFi  - * 

  ovládanie prostredníctvom linkového rozhrania TCP/IP (napr. internet) - * 

  doplnkové diaľkové ovládače - možnosť ovládať zvony viacerými osobami -  

  možnosť diaľkového ovládania z mobilného telefónu  - - 

  autorizácia obsluhy prostredníctvom iButton (RFid)    

  Systém      

  výstup pre ovládanie makiet zvonov   

  automatické samotestovanie jednotlivých častí systému - - 

  automatické odosielanie hlásení o poruchových stavoch - - 

     

 ●  obsahuje štandardne    

 ○  doplnok za príplatok     

 ○*  v obmedzenom rozsahu    

 


