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Ολοκληρώστε το σύστημα σας με… 

TSB8500-V 
Μονάδες αφής έκτακτης ανάγκης 
(μέχρι 2 ανά σύστημα) Ως 
εναλλακτική λύση στις μονάδες 
PMB132. 

Σειρά PMB132  
Μονάδες έκτακτης ανάγκης 
(μέχρι 4 ανά σύστημα) 

ACPAW-RCK 
Κιτ υποστήριξης για 
τοποθέτηση σε ράφι 

ACPAW-2IN 
Επέκταση 
2 είσοδοι 

ACPAW-6IN 
Επέκταση 
6 είσοδοι 

Σειρά PMB 
Μονάδες τηλεειδοποίησης 
(μέχρι 16 ανά σύστημα) 



Παράδειγμα εφαρμογής, συστήματα 
PAW χρησιμοποιούνται στην 
εγκατάσταση ενός νοσοκομειακού 
συγκροτήματος που αποτελείται από 
αρκετά διαφορετικά κτίρια. 
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PAW 3 

PAW 4 

PAW 5 PAW 1 

PAW 2 

PAW 6 

Μικρόφωνο 
Μονάδας Ελέγχου 



Φωτογραφία Περιγραφή 

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ισχύς ονομαστικής έντασης ήχου: 500 W ελεύθερα κατανεμημένη μεταξύ των ζωνών έως και 250 W (για κάθε ζώνη). Οθόνη αφής με 
οθόνη αφής 4.3 "για επιλογή ζώνης ειδοποίησης και εκκένωσης, ρύθμιση επιπέδων, ρυθμίσεις και απεικόνιση σφαλμάτων. Μικρόφωνο παρακολούθησης 
πυροσβέστη στον μπροστινό πίνακα (συμπεριλαμβάνεται) για την αποστολή μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης. Αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων EVACUATION και 
ALERT. 7 απενεργοποιημένες εισόδους ελέγχου, καθεμία από τις οποίες είναι μυστική για την αναπαραγωγή μηνυμάτων εκκένωσης ή / και προειδοποιήσεων, 
προγραμματιζόμενων για κάθε ζώνη ή για την επαναφορά των μηνυμάτων. 1 είσοδος VOX / 3 απενεργοποιημένες έξοδοι ρελέ. Διπλή έξοδος A + B ανά ζώνη. Ασφαλές 
πλήκτρο μπροστινού πίνακα για την πλήρη λειτουργία του συστήματος έκτακτης ανάγκης με ενδεικτική λυχνία LED. Κουμπί επαναφοράς του μπροστινού πίνακα.  
Δυνατότητα προβολής BGM ή ανακοινώσεων τηλεειδοποίησης από βοηθητική είσοδο ή μικρόφωνο. Δυνατότητα σύνδεσης έως και 16 μονάδων τηλεειδοποίησης 
PMB106-G / PMB112-G για κλήσεις συντήρησης. Δυνατότητα σύνδεσης έως και 4 μονάδων μικροφώνου έκτακτης ανάγκης της σειράς PMB132 ή, εναλλακτικά, μέχρι 2 
μονάδες μικροφώνου έκτακτης ανάγκης με οθόνη αφής (TSB8500-V). Δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον PAW4500-VES (μέχρι και 6 μονάδες). RS485 serial για τη 
σύνδεση με τις πιο συνηθισμένες και πιστοποιημένες συσκευές ανίχνευσης πυρκαγιάς EN54-2.  Ενσωματωμένη μονάδα φόρτισης μπαταρίας EN54-4 για 
δευτερεύουσα τροφοδοσία 24Vdc (δεν παρέχονται μπαταρίες). Πρακτική πλευρική ταινία τερματικού για εύκολη σύνδεση των γραμμών μεγαφώνων. Μορφή 
στερέωσης rack 19 "(προαιρετικά). 

500W / 2 ζώνες | διπλή έξοδο (A + B) 

500W / 4 ζώνες | διπλή έξοδο (A + B) 

500W / 6 ζώνες | διπλή έξοδο (A + B) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων EVACUATION και ALERT. 7 απενεργοποιημένες εισόδους ελέγχου, καθεμία από τις οποίες 
είναι μυστική για την αναπαραγωγή μηνυμάτων εκκένωσης ή / και προειδοποιήσεων, προγραμματιζόμενων για κάθε ζώνη ή για την επαναφορά των μηνυμάτων. 
Έξοδος ρελέ 1 που δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Διπλή έξοδος A + B ανά ζώνη. Δυνατότητα σύνδεσης έως 4 μονάδων μικροφώνου έκτακτης ανάγκης της σειράς PMB132. 

500W / 4 ζώνες | διπλή έξοδο (A + B) 
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PAW5500-VES & PAW51K-VES λειτουργικά χαρακτηριστικά: 
 

• Ονομαστική έξοδος ήχου: Συνολική ισχύς 500W/1000W, διανεμημένη ελεύθερα στις 

ζώνες με μέγιστο όριο 250W ανά ζώνη. 

• Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό 4.3 "με οθόνη αφής για την επιλογή ζωνών συναγερμού 

και εκκένωσης και την ενεργοποίηση της πλοήγησης για την προσαρμογή των 

επιπέδων έντασης, την παραβίαση του εξοπλισμού και την αποτυχία προβολής. 

• Μικρόφωνο χειρός (περιλαμβάνεται). 

• Διπλή έξοδος A + B για κάθε ζώνη. 

• Αυτόματη διαχείριση ενισχυτή stand-by. 

• Αποστέλλονται με προ-εγγεγραμμένα μηνύματα EVACUATION και ALERT. 

• Αποστέλλονται με προ-εγγεγραμμένα μηνύματα BROADCAST (δηλ. ανακοινώσεις, 

κουδούνια ήχου). 

• Αναπαραγωγή προ-ηχογραφημένων μηνυμάτων μέσω του μεγάφωνου της οθόνης. 

• Διπλή γραμμή LINK για τη σύνδεση άλλων μονάδων PAW (μέχρι συνολικά 6 

μονάδες). 

• Διαχείριση πολλών γλωσσών.  

• Ενσωματωμένη είσοδος SD/USB για μουσική υπόκρουση MP3.  

• 7 απενεργοποιημένες εισόδους επαφών, οι οποίες μπορούν να επιβεβαιωθούν για 

την ενεργή αναπαραγωγή των μηνυμάτων εκκένωσης ή/και των προειδοποιήσεων 

στις προγραμματισμένες ζώνες ή για την επαναφορά. 

• 1 είσοδος μουσικής εκτός πηγών ήχου. 

• 1 έξοδος βοηθητικής εισόδου, η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί ως πηγή μουσικής, 

κλήση με ενεργοποίηση προτεραιότητας ή κλήση με αυτόματη ενεργοποίηση (VOX). 

• 3 έξοδοι αντισταθμιζόμενων ρελέ για σφάλματα/Συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 

• Καταγραφή συμβάντων (λίστα βλαβών και/ή συναγερμών που έχουν συμβεί στο 

σύστημα). 

• Προστατευμένο τοπικό κουμπί για την τοποθέτηση του συστήματος σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, εξοπλισμένο με το δικό του LED. 
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• Τοπικό κουμπί επαναφοράς. 

• Εξισορρόπηση 3 ζωνών για κάθε έξοδο ζώνης. 

• Εξισορρόπηση 3 ζωνών για εισόδους μουσικής. 

• Χρονοδιακόπτης για να ρυθμίσετε την αποστολή μηνυμάτων αυτόματης εκπομπής. 

• Ανεξάρτητη επιλογή σε κάθε ζώνη των διαφόρων πηγών ήχου (MUSIC IN, AUX IN, 

MP3 player και EXT). 

• Έως και 8 προ-ηχογραφημένα μηνύματα μπορούν να ανακτηθούν από έξω μέσω 

επαφών εισόδου (εκ των οποίων 2 σταθερά μηνύματα έκτακτης ανάγκης, 1 

ειδοποίηση και 1  μήνυμα εκκένωσης, συν 6 που μπορούν να ταξινομηθούν ως 

μηνύματα έκτακτης ανάγκης / εκκένωσης / εκπομπής). 

• Μπορούν να συνδεθούν έως και 16 σταθμοί μικροφώνων εκπομπής PMB106-G και / 

ή PMB112-G. 

• Μπορούν να συνδεθούν έως και 4 μονάδες έκτακτης ανάγκης PMB132 (ή 

εναλλακτικά 2 μονάδες αφής TSB8500-V). 

• Πιστοποιημένη μονάδα φόρτισης μπαταρίας EN54-4 για δευτερεύουσα τροφοδοσία 

24Vdc (δεν περιλαμβάνονται οι μπαταρίες). 

 

Επιπλέον: 

• Τοποθέτηση σε σχάρα 19 "(προαιρετικά, με το κιτ αξεσουάρ ACPAW-RCK). 

• Προαιρετική εσωτερική κάρτα επέκτασης ACPAW-2IN για δύο πρόσθετες εισόδους 

μουσικής (EXT 1 και EXT 2). 

• Προαιρετική εσωτερική κάρτα επέκτασης ACPAW-6IN με DSP για έξι πρόσθετες 

εισόδους μουσικής. 

• Μπορούν να οριστούν έως και 4 σταθμοί εκπομπής μόνο για τοπικές κλήσεις (ζώνες 

της μονάδας με την οποία είναι συνδεδεμένες). 



Φωτογραφία Περιγραφή 

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

PAW5500-VES & PAW51K-VES λειτουργικά χαρακτηριστικά: • Ονομαστική έξοδος ήχου: Συνολική ισχύς 500W/1000W, διανεμημένη ελεύθερα στις ζώνες με μέγιστο 
όριο 250W ανά ζώνη. • Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό 4.3 "με οθόνη αφής για την επιλογή ζωνών συναγερμού και εκκένωσης και την ενεργοποίηση της πλοήγησης για 
την προσαρμογή των επιπέδων έντασης, την παραβίαση του εξοπλισμού και την αποτυχία προβολής. • Μικρόφωνο χειρός (περιλαμβάνεται). • Διπλή έξοδος A + B για 
κάθε ζώνη. • Αυτόματη διαχείριση ενισχυτή stand-by. • Αποστέλλονται με προ-εγγεγραμμένα μηνύματα EVACUATION και ALERT. • Αποστέλλονται με προ-
εγγεγραμμένα μηνύματα BROADCAST (δηλ. ανακοινώσεις, κουδούνια ήχου). • Αναπαραγωγή προ-ηχογραφημένων μηνυμάτων μέσω του μεγάφωνου της οθόνης. • 
Διπλή γραμμή LINK για τη σύνδεση άλλων μονάδων PAW (μέχρι συνολικά 6 μονάδες). 

Τα συστήματα PAW5500-VES, εξοπλισμένα με πιστοποιημένες μονάδες ελέγχου EN54-16 & EN54-4, είναι όλα ειδικά σχεδιασμένα για ευκολία εγκατάστασης και για 
λειτουργία σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Αυτά τα συστήματα είναι σε θέση να διαχειρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο, από 2 έως και 6 ζώνες συναγερμού μέσω 
απομακρυσμένων σταθμών μικροφώνου και ελεγχόμενων εισόδων ελέγχου.  

500W / 2 ζώνες | διπλή έξοδο (A + B) 

500W / 4 ζώνες | διπλή έξοδο (A + B) 

500W / 6 ζώνες | διπλή έξοδο (A + B) 

Μία νέα σειρά, η οποία είναι επίσης εξοπλισμένη με πιστοποιημένη μονάδα ελέγχου EN54-16: 2008 & EN54-4, αλλά οι μονάδες αυτές προσθέτουν στα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά PAW5500-VES μια πραγματική ενίσχυση ισχύος: 1000 W! Όσο για τις μονάδες PAW5500-VES, είναι σε θέση να διαχειριστούν, ανάλογα με το μοντέλο, 
πολλαπλές ζώνες συναγερμού: στην περίπτωση αυτή, από 4 έως 6 ζώνες. Δύο μοντέλα θα είναι διαθέσιμα: 

1000W / 4 ζώνες | διπλή έξοδο (A + B) 

1000W / 6 ζώνες | διπλή έξοδο (A + B) 
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Φωτογραφία Περιγραφή 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Pre-amplified σταθμός με 6 πλήκτρα προγραμματιζόμενης ζώνης και αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες LED, πλήκτρο κλήσης πλήκτρου (PTT), 
κουμπί εναλλαγής (LOCK) για μεγάλα μηνύματα και ενεργοποιημένο και ενεργοποιημένο LED μικροφώνου. 

Pre-amplified σταθμός με 12 προγραμματιζόμενα κουμπιά ζωνών και σχετικές ενδεικτικές λυχνίες LED, πλήκτρο κλήσης πλήκτρων (PTT), κουμπί 
εναλλαγής (LOCK) για μεγάλα μηνύματα και ενεργοποιημένο και ενεργοποιημένο LED μικροφώνου. 

Πληκτρολόγιο επέκτασης για σταθμούς μικροφώνων PMB112-G, 12 προγραμματιζόμενων κουμπιών ζώνης, LED σηματοδότησης, Πλήκτρο 
κλήσης. Είναι δυνατή η σύνδεση μέχρι και δύο μονάδων σε κατακόρυφη λειτουργία. 

Οι απομακρυσμένες μονάδες της σειράς PMB132 παρακολουθούν πλήρως και επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία λειτουργίας και διαχείρισης για 
οποιεσδήποτε κλήσεις ή / και κλήσεις έκτακτης ανάγκης ή / και προειδοποιητικά μηνύματα στις ζώνες του συστήματος. Ο σταθμός PMB132-V 
επιτρέπει την πραγματοποίηση μιας ενιαίας κλήσης, αν τα μηνύματα συναγερμού πρέπει να αποστέλλονται σε ξεχωριστές ζώνες, από την άλλη 
πλευρά, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον σταθμό PMB132/12-V, ο οποίος επιτρέπει μέγιστη από 12 ζώνες που θα επιλεγούν. 

Κάθε σταθμός PMB132-V και PMB132 / 12-V πρέπει να συμπληρώνεται με ένα μικρόφωνο βάσης (MC132-V) ή ένα μικρόφωνο χειρός με ένα 
πλήκτρο PTT (M132-V). 

Ο σταθμός TSB8500-V συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά της σειράς PMB132 με οθόνη αφής 7 ιντσών, η οποία χρησιμοποιείται για την επιλογή 
των ζωνών και για τη διαμόρφωση της μονάδας. Έξι πλήκτα λειτουργιών (F1 έως F6) είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία ομάδων ζωνών για κλήση 
προς τα πίσω. 

Συστήματα Εκκένωσης κτηρίων                                                                                                               



Συστήματα εκκένωσης EVAC 
Επικοινωνήστε μαζί για τιμές ανάλογα το έργο.                                                                                                                 

Η PASO είναι μία από τις λίγες επιχειρήσεις στον χώρο που μπορεί να καυχηθεί για το δικό της πρωτότυπο ολοκληρωμένο σχεδιαστικό σύστημα και για μια πλήρη γκάμα 
προϊόντων, από τον πιο σύνθετο και εξελιγμένο εξοπλισμό μέχρι τα απλούστερα αξεσουάρ. 
Τα rack της σειράς P5800-D έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την τοποθέτηση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών PASO και των πάνελ συντήρησης με πρόβλεψη για αρθρωτή 
τοποθέτηση σε ράφια 19 ''. 
Το κοσμηματοπωλείο της εταιρείας είναι η προμήθεια των κεντρικών ράφια "έτοιμων για εγκατάσταση". Είναι πλήρως καλωδιωμένα από εξειδικευμένους τεχνικούς και 
επιβεβαιώνονται με βάση τις συγκεκριμένες λειτουργίες που απαιτούνται για το σύστημα. Κάθε ένα από αυτά τα ράφια παρέχεται μαζί με τα διαγράμματα, την τεκμηρίωση 
και την πιστοποίηση ΕC που καλύπτουν τα προϊόντα που είναι τοποθετημένα σε αυτό. 


