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Sanayi kuruluşlarında,
Fabrikalarda,
Endüstriyel Tesislerde,
Askeri alanlarda,
Belediyelerde,
Şantiyelerde,
Barajlarda,
Tersanelerde,
Limanlarda,
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ORIENT TX-06

Sistemin şaşırtıcı özellikleri ile neler mi yapabileceksiniz ?

Bilgisayar Kontrollü Kablosuz
Acil siren,Yangın İhbar, Alarm ve Anons Sistemi

Türkiye' de ilk kez tarafımızdan üretilen, 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 Konsoluna bağlı bilgisayar üzerinden yapılmaktadır.
Sistemimin en önemli özelliklerinden biri, yangın alârm santralinden aldığı
tetikle otomatik devreye girmesi, yayınladığı çeşitli ikaz ve siren seslerini en
uzak noktalardaki hoparlörlere kablosuz olarak iletebilmesidir.
Sistemimizin bir diğer özeliği de mesai başlangıcı, bitişi, çay ve yemek
molaları gibi zamanlarda otomatik kayıtlı anons, zil veya müzik sesini
işletmenizin seçili bölgelerine veya tümüne iletmesidir. Mikrofon konsolunu
işletmenize ait mevcut telefon santrali ile irtibatlandırıp dahili telefonlardan,
acil kod numarasını tuşlayarak çeşitli siren seslerini, hazır kayıtlı Acil ikazları
otomatik yayınlayabilir veya canlı anonsunuzu yapabilirsiniz.

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 (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.
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4- Bilgisayar 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.)

ECC99 Santral Ünitesi

EWS Kablosuz
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12 kanal PLC Kontrol

Manuel Acil Anons

PC Ses bağlantısı

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.
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6- Alternatif anahtar fonksiyonu ile elektrikli pompaları, motorları,
ışıkları, flaşörleri veya elektrikle çalışan kapıları uzaktan açıp
kapatabileceksiniz. Böylece, zaman ve para tasarrufu
sağlayabileceksiniz. (Düşük akımlı sistemler için geçerlidir.)
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.
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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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