ORIA-ECC99

EMERGENCY CALL CENTER

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. Böyle
durumlarda çevredeki insanlara ve müdahale ekiplerine âcilen
uyarıların yapılması son derece önemlidir.
İşletmenizde kablolu veya kablosuz anons sistemi var ise, ORIAECC99 Emergency Call Center Ünitesini sisteminize entegre
ederek duyuru yapma sahasını genişletebilir, acil durumlarda
iletişiminizi hızlandırabilirsiniz. Müdahalelerin gecikmesinden
kaynaklanan zarar ve kayıplar, bu sistem sayesinde hızlı bir şekilde
önlenebilir. İşletmenin veya kurumun her hangi bir telefonundan
dahili Emergency Call Center numarası çevrildiğinde, mevcut
anons sistemi otomatik olarak devreye girer ve gerekli acil
anonslar vakit kaybı olmadan tüm çevreye anında yayınlanabilir.
Sistemin bir başka özelliği de işletmenin veya kurumun mevcut
siren uyarı sistemine bağlantısı yapıldığında, aynı veya benzer
siren seslerini ECC99 aracılığı ile senkronize olarak daha geniş
alanlara yayınlayabilmesidir. ECC99 cihazının dahili hafızasına 99
adet çeşitli siren sesleri veya uyarı mesajları yüklenebilir.

Sistemin faydaları nelerdir ?

- Acil durumlarda müdahale ekiplerini bilgilendirmek ve
çevredeki insanlara acil duyurular yapmak.
- Vakit kaybını önlemek, (Bilirsiniz ki "saniyeler hayat kurtarır").
- İş verimine katkı sağlamak.
- Daha geniş alanlara uyarıları, ikazları ulaştırmak.
- İşletmenizin herhangi bir noktasından tüm noktalarına hemen
ulaşabilmek.
- Çalışan personelin işletmeye karşı duyduğu güveni artırmak.
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ORIA-12CH

VOICE ALARM CONTROLLER
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ORIENT, gelişmiş bir sesli tahliye sistemi için
gereken her teknolojik yeniliği sizlere sunmaya
devam ediyor. Firmamız tarafından tasarlanıp
üretilen 12 Kanal Alarm Kontrol Ünitesi, ORENT
TX-06 Kablosuz ses yayın sistemi ile bağlantılı
çalışarak acil ikaz ve tahliye anons sisteminin
güvenilirliğine katkı sağlamaktadır. Mevcut PLC
(Programmable Logic Controller) sistemlerine
bağlandığında daha önce kaydedilmiş 12 farklı
alarm senaryolarının, makine kontrol birimlerinden
alınacak olan sinyal bilgilerine göre sesli
mesajların anons sistemi aracılığı ile çevreye
yayınlanmasını sağlar. 12 Kanal Alarm Kontrol
Ünitesi, bağlı bulunduğu çevre birimlerin işleyişi
sırasında meydana gelen olağan dışı parametrik
değişimler gibi hareketlilikler ile aktif konuma
geçer ve ORIENT TX-06 ses yayın sistemini
otomatik olarak harekete geçirir. Kayıt edilen
alarm senaryolarına bağlı kalarak, PLC kontrol
sistemlerinden alınan 12 adet NO/NC röle kontak
aktivasyonlarına göre sorunlu bölgeye veya
tesisin tamamına gereken doğru mesajlar
otomatik olarak anında yayınlanır.

