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Dźwiękowy system ostrzegawczy i urządzenie nagłośnieniowo-ostrzegawcze do montażu na ścianie, certyfikowane zgodnie z normami EN 54-16 i EN 54-4 przez jednostkę notyfikowaną UE. Wszystkie połączenia kablowe urządzenia powinny być zainstalowane poprzez dławnice kablowe na górze obudowy i połączone za pomocą wymiennych zacisków śrubowych. Zamek na klucz w drzwiach przednich powinien uniemożliwiać dostęp osobom nieupoważnionym. Na przednim panelu obudowy powinny znajdować się wskazania obowiązkowe dla norm EN 54-16 i EN 54-4, stan awarii dla każdej strefy głośnikowej, stan sieci i połączenia mikrofonu zdalnego. Należy zapewnić kontrolę w celu sprawdzenia stanu akumulatora.Urządzenia VA i PA powinny być w stanie komunikować się i nadawać dźwięk z maksymalnie 159 innymi urządzeniami montowanymi na ścianie lub kompatybilnymi szafkami typu Rack poprzez nadmiarową sieć Ethernet, tak aby można było zrealizować system obejmujący do 2552 stref. W przypadku opcjonalnych certyfikowanych przełączników Ethernet i stosowania światłowodu jednomodowego odległość między urządzeniami powinna wynosić do 30 km. Urządzenia VA i PA powinny zapewniać 8 niereaktywnych wyjść lini głośnikowych (stref) z możliwością wyboru nadzoru za pomocą modułów impedancji lub modułów końcowych linii. Wersja standardowa zapewnia moc znamionową do 600 watów. Wzmacniacz rezerwowy powinien być konfigurowalny. Wyjścia strefowe powinny być konfigurowalne tak, aby mogły być obsługiwane przez jeden lub dwa wzmacniacze umożliwiające nieprzerwaną emisję tła muzycznego. Napięcie wyjściowe każdego ze wzmacniaczy należy wybrać pomiędzy 100, 70 lub 50 V. Powinien on posiadać inteligentną regulację głośności wyjściowej, kontrolowaną w oparciu o szumy pochodzące z otoczenia, na którą nie ma wpływu odbiór sygnału nadawanego przez mikrofon czujnika.Do 8 opcjonalnych mikrofonów zdalnych będzie można używać na dwóch liniach autobusowych, w tym do dwóch mikrofonów awaryjnych. Dostępne są cztery zrównoważone wejścia audio, wybierane dla poziomu mikrofonu i linii. Należy zintegrować 16 wejść stykowych i dwa wejścia sterujące napięciem z wybieralną polaryzacją i wybieralnym nadzorem oraz 12 wyjść sterujących, cztery za pomocą przekaźników dużej mocy o zdolności przełączania 5A.Każde wejście audio powinno zapewniać sprężarkę z trzema wybieranymi typami "kolan", wybieralnym czasem ataku i zwolnienia, progiem, współczynnikiem i wzmocnieniem; przełącznikiem obsługiwanym głosem (VOX) z progiem, histerezą, czasem podtrzymania i ustawieniem aktywacji wyjścia sterującego; trzema wybieralnymi filtrami typu high-pass, low-pass, parametrycznego EQ, typu high lub low shelving oraz w pełni automatycznym tłumikiem sprzężenia zwrotnego. Każdy kanał wyjściowy powinien posiadać 6 filtrów typu parametrycznego EQ, górnoprzepustowego i dolnoprzepustowego, karbowego, całoprzepustowego, CD-horn EQ, wysokoprzepustowego i dolnoprzepustowego; kompresor z trzema wybieranymi typami "kolan", wybieralnym czasem ataku i zwolnienia, progiem, stosunkiem i wzmocnieniem; oraz opóźnienie do 2730 ms. Urządzenie/system jest konfigurowalny za pomocą intuicyjnego oprogramowania opartego na systemie Windows. Można zapisać do 1024 zwrotów audio i odtwarzać je w grupach po 8 w maksymalnie 1024 wiadomościach z wyborem powtórzeń lub bez końca. Wyrażenia mogą być również dźwiękami gongu, które mogą być używane jako dźwięk przed lub po dzwonku dla każdego zewnętrznego źródła dźwięku, strażaka i mikrofonów stacjonarnych. Do 32 różnych sekwencji z maksymalnie 3 fazami jest konfigurowalna dla transmisji alarmowych. Powinna istnieć możliwość ustawienia do 1024 wzorca transmisji alarmowej z indywidualnym przypisaniem do różnych stref w celu łatwego sterowania zewnętrznego przez system wykrywania pożaru. Pojedynczy schemat postępowania na wypadek awarii umożliwia jednoczesne nadawanie do dwóch różnych komunikatów na wypadek awarii i do 320 komunikatów w maksymalnej konfiguracji.

