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Sistemin şaşırtıcı özellikleri ile neler mi yapabileceksiniz ?O R I E N T  T X - 0 8   K a b l o s u z  
Acil siren,Yangın İhbar, Alarm ve Anons Sistemi
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Yangın, deprem, su baskını gibi ölüm tehlikesi bulunan 
doğal afetler ile insan faktörüne dayalı güvenlik ihlâlleri 
ve elektrik, gaz kaçağı gibi çok önemli teknik arızalar, 
insan hayatını tehdit etmesinin yanı sıra işletmenin 
fiziksel alt yapısına hasar vererek tesisin uzun süre devre 
dışı kalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle, risk 
faktörlerine karşı önceden önlem alarak tesisleri güvenli 
hale getirmek ve iş güvenliğini en yüksek seviyede 
tutmak, günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. 
Konvansiyonel Yangın Alârm sistemleri, bir kaç çeşit 
siren sesi verebilecek donanıma sahip olabilirler fakat 
hangi siren sesinin ne anlama geldiği çevredeki insanlar 
(çalışanlar, geçici işçiler, alt yüklenici firma çalışanları, 
ziyaretçiler, müşteriler) tarafından bilinmeyebilir. Ayrıca, 
bu ve benzeri sistemler, yanlış algılamalar sonucu bazen 
yanıltıcı alârm verebilirler. Böyle durumlar, çalışanların 
bulundukları ortamlardan âcilen tahliye edilmesine sebep 
olmakta, işin bırakılması sonucunda, işletmeye önemli 
ölçüde zararlar vermektedir. Hatalı alârmlar sık tekrar 
edildiğinde, insanlar bir süre sonra çalan siren seslerine 
karşı duyarsızlaşıyor ve maalesef gerçek alârm durumu 
ile hatalı alârm durumunu  ayırt etmekte zorlanıyorlar.
ORIENT, bina koruma uygulamalarına, kendisini 
kanıtlamış üst düzey performansa sahip sesli tahliye 
anons sistemleri ile entegrasyon sağlayarak,  erken 
uyarıdan düzenli tahliyeye kadar eksiksiz bir güvenlik 
zinciri oluşumunda  önemli bir yer almaktadır. 
Büyük tesis ve fabrikalar için, yangın, su baskını, deprem 
gibi âcil durumlarda yüksek ses gücüyle sesli uyarılar ve 
çeşitli siren sesleri verebilen, aynı zamanda otomatik 
veya canlı anons yapabileceğiniz kablosuz sistemimiz, 
bir merkezden yönetilmekte ve tüm işlemler Mikrofon 
Konsolu üzerindeki dokunmatik LCD kontrol panelinden 
yapılmaktadır. TX-08 Kablosuz ses yayın ünitesinin 
önemli özelliklerinden bazıları şunlardır; Mevcut yangın 
alârm sisteminden alınan bir tetikleme sinyali ile otomatik 
devreye girerek çeşitli uyarı ve siren seslerini en uzak 
noktalardaki hoparlörlere yayınlar. Mesai başlangıcı,  
bitişi, çay ve yemek molaları gibi zamanlar da otomatik 
kayıtlı anons, zil veya müzik seslerini işletmenizin seçili 
bölgelerine veya tümüne yayınlar. Ayrıca, işletmenize ait 
mevcut  telefon santraline bağlandığında uzaktan siren, 
hazır kayıtlı âcil ikazlar veya  canlı anonslar, yapmanıza 
imkân sağlar.
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1- Anons seçeneklerinden “genel anons” ile tüm hoparlörlere veya 
genel anons listesinden bölge isimleri ile seçilmiş hoparlörlere veya 
grup listesinden gruplandırılmış hoparlörlere âcil siren, alârm veya 
tahliye anonsu gibi yayınlar yapabileceksiniz. 

2- Uzaktan (LCD ekrandan) istediğiniz hoparlörün ses seviyesini 
artırıp azaltabileceksiniz. Hoparlörden yayılan sesin yüksek veya 
düşük olması durumunda iletilen talebin ardından ilgili hoparlörün 
ses seviyesini uzaktan anında düzeltebileceksiniz.

3- Bazı özel durumlarda (örneğin; törenler, önemli ziyaretler, bir 
toplantı gibi) Tekli anons listesinden seçili olan hoparlörleri geçici 
bir süre için devre dışı bırakabileceksiniz. Organizasyonun sonunda 
aynı hoparlörleri tekrar devreye alabileceksiniz.   

4- Konsol hafızasında kayıtlı bulunan hazır anons listesindeki rutin 
duyurular, çeşitli sirenler veya sesli ikazlardan ilgili olanını seçerek 
anında hoparlörlerden yayınlayabileceksiniz. (Örn;makine 
aksamlarına müdahale etmeyiniz. İş güvenlik tedbirlerine uyunuz.) 

5- Olağan dışı durumlarda, sivil savunma amaçlı Siyah, Sarı veya 
Kırmızı siren sinyallerinden birini seçip kayıtlı siren sesini tüm 
hoparlörlerden anında duyurabileceksiniz. Tercih ettiğiniz siren 
seslerini dosyasındaki yerinden değiştirebileceksiniz. 

7- Sayısal kodlama tekniği ile sistemimiz dış müdahalelere karşı 
korunmaktadır. Aynı frekansta çalışan benzer sistemler kablosuz 
ses yayın cihazlarınızı açıp kapatamayacak. Böylece anons ve 
sirenlerinizi hoparlörlerden kesintisiz olarak duyurabileceksiniz.  

8- Program panelinde mevcut olan “kullanıcı adı” ve “şifre” 
koruması ile yetkisi olan kişi/kişilerin dışında sistemin 
çalıştırılmasına izin verilmez. Kişilere yetki verebilecek, kullanıcı adı 
ve şifre ayarlarını gerektiğinde değiştirebileceksiniz. 

9- Otomatik anons özelliği ile haftanın 7 gününde istenilen saatte, 
genel, grup veya seçili hoparlörlere hazır anons veya çeşitli ikaz 
seslerini otomatik olarak duyuracaksınız. (Örneğin; her gün saat 
08.30 da hoparlörlerden “1.vardiya mesaisi başlamıştır) 
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