
SESLİ UYARI
SİSTEMLERİ

Sesli uyarı sistemleri  yangın, kaza, hırsızlık gibi 
acil durumlarda uyarı veya bilgi verilmesine 
ihtiyaç duyulan zamanlarda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. 

Sesli uyarı sistemleri, anons ve sesli uyarı
gerektiren durumlarda okul, acil çıkış kapıları, 
toplanma yerleri, kreşler, bakım evleri, hastaneler, 
AVM'ler, metro ve tramvay gibi toplu taşıma
araçları, kamu binaları, plazalar gibi toplu
yaşamın gerçekleştiği alanlarda kullanılmaktadır.
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ES40

ES12 / ES24

İç ortam kullanımı 
Yangın dedektörü bağlantısı
Kablolu & kablosuz buton bağlantısı
Mikroişlemci kontrollü yazılım
4x20 saniye ses kaydı
30, 60, 90, 120 dakika olarak
seçilebilir anons süresi 

12V 1.2Ah akü desteği ile elektrik
kesintisi durumunda en fazla 4 saat
kesintisiz anons
LED gösterge 
Logo baskı alanı 
12V DC veya 24V DC opsiyonel

Görme engelliler için sesli ve flaşörlü noktasal acil durum anonsu 
yapmak üzere tasarlanmıştır. Sesli ve flaşörlü anons modülü ile
kablosuz uyarı butonundan oluşmaktadır. Sesli anons modülü, kablosuz 
uyarı butonuna basılarak aktiflendiğinde seçilen sürelerde anons yapar.

Ses kayıt hafızası 20 saniyelik 4 parçaya bölünmüştür ve toplam 80 
saniyedir. Ses kayıtları 4 farklı senaryo için seçilebilmektedir (Tahliye, 
başka alana yönlendirme, bölgede yangın riski, yasak bölge). Cihaz 
üzerine direkt bağlantı yapılarak bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi
cihazlar üzerindeki ses dosyaları yüklenebilmektedir.

Ziyaret etmek için bu kodu
akıllı telefonunuzla tarayın.
www.eds.com.tr

İç ortam kullanımı 
Tüm alarm ve yangın panelleriyle
uyumlu
40 saniye ses kayıt süresi 
Mikroişlemci kontrollü yazılım
Tavan & duvar montaj imkanı 

Elektrik kesintilerinde silinmeyen
kayıtlı mesaj
Power LED gösterge 
Beyaz / sarı renk seçeneği
Logo baskı alanı
10-28V DC

Belirlenen ses kaydının gerekli durumlarda anons edilmesini
sağlamak için tasarlanmıştır. Cihaz üzerinde kayıtlı hazır anons veya 
cihaz üzerindeki mikrofon ile yapılan ses kaydı kullanılabilir. Enerji
verildiği sürece anons işlemini gerçekleştirir.


