VAR4 / VAR12 / VAR20
Nouzový zvukový systém

VAR4, VAR12 a VAR20 jsou digitální routery na bázi DSP pro nouzové zvukové systémy, umožňující
naprogramování 4, 12ti nebo 20ti audio vstupů na 4, 12 nebo 20 výstupů v libovolné kombinaci. Navíc
tyto jednotky zajišťují ovládání, monitorování a zobrazení poruch všech funkcí systému ASL
Intellevac Voice Alarm v rackovém provedení. Toto zahrnuje monitoring a ovládání až 64 modulů pro
.zesilovače (V400 a X400) a jejich asociovaných zesilovačů osazených kartami pro aktivní funkci nebo
zálohování.
Router VAR4 umožňuje uložení dvou zpráv v délce 66 sekund a dvou zpráv v délce 50 sekund.
Má 4 audio výstupy, 4 univerzální mikrofonní / linkové vstupy. Každý vstup může být osazen ASL
multizónovým mikrofonem, požárním mikrofonem nebo jiným zdrojem. Požární mikrofony pro volání do
všech zón nebo zónovatelné jsou připojeny k vstupům 1 a 2. Tyto fungují jako „all-call” mikrofony funkční
i při selhání procesoru dle požadavků EN54 a BS5839 Pt 8.
Rozhraní pro EPS je již vestavěno v routeru, stejně jako přednastavené funkce směrování a obecné
nastavení vstupů. Seriový port umožňuje rozhraní k sofistikovaným systémům BMS, nadstavbám a
dává přístup pro vzdálenou správu a konfiguraci systému. Router má mnoho dalších funkcí přístupných
přes čelní panel s LCD displejem nebo přes software v PC.
Router má přední panel s displejem a ovládacím rozhraním pro nastavení systému, monitorování poruch
diagnostiku a monitoring audio kanálů. Přístup ke konfiguraci je chráněn 4 místným PIN kódem.

VAR12 má stejné funkce jako VAR4, ale nabízí 12 audio vstupů, 12 audio výstupů
a paměť pro 4 x 66 sekund a 4 x 50 sekund DVA zpráv.
VAR20 má stejné funkce jako VAR4, ale nabízí 20 audio vstupů, 20 audio výstupů
a paměť pro 6 x 66 sekund a 6 x 50 sekund DVA zpráv.
Další informace naleznete v manuálu VAR4 / VAR12 / VAR20 Voice Alarm & Public
Address Router Manual.
Informace o dalších produktech naleznete na www.asl-control.co.uk

VAR4 / VAR12 / VAR20 VOICE ALARM & PUBLIC ADDRESS ROUTER

Specifikace
Obecné
VAR4
Univerzální vstupy se sériovým ovládáním, dohledovým tónem a fantomovým napájením ................... 4
Audio výstupy s dohledovým tónem................................................ 4 (oddělené A a B výstupy na každý)
Interní DVA zprávy ............................................................................ 4 (2 x 66 sekund & 2 x 50 sekund)

VAR12
Univerzální vstupy se sériovým ovládáním, dohledovým tónem a fantomovým napájením................... 12
Audio výstupy s dohledovým tónem ........................................... 12 (oddělené A a B výstupy na každý)
Interní DVA zprávy............................................................................. 8 (4 x 66 sekund & 4 x 50 sekund)

VAR20
Univerzální vstupy se sériovým ovládáním, dohledovým tónem a fantomovým napájením ................ 20
Audio výstupy s dohledovým tónem ........................................... 20 (oddělené A a B výstupy na každý)
Interní DVA zprávy.......................................................................... 12 (6 x 66 sekund & 6 x 50 sekund)

Všechny varianty
Hardwarový bypass pro požární mikrofony ................................................................... 2 (Vstupy 1 & 2)
Vstupy hudby pozadí ................................................................................. 2 * stereo (interně mixováno)
Monitorovací audio výstup pro poslech ................................................................................................. 1

Směrování audio
VAR4
Analogové vstupní moduly ........................................................................................................................ 10
Vstupní moduly pro digitální ovládání / směrování / poruchy / EPS ......................................................... 12
Vstupně výstupní moduly (BMB01) ............................................................................................................. 3

VAR12
Analogové vstupní moduly ....................................................................................................................... 10
Vstupní moduly pro digitální ovládání / směrování / poruchy / EPS ......................................................... 32
Vstupně výstupní moduly (BMB01)............................................................................................................ 6

VAR20
Analogové vstupní ................................................................................................................................... 10
Vstupní moduly pro digitální ovládání / směrování / poruchy / EPS ........................................................ 52
Vstupně výstupní moduly (BMB01) ........................................................................................................... 9

Všechny varianty
Ovládací tlačítka, displej a indikátory............................................................................................ čelní panel
Historie ..................................................................................................................................... 200 událostí
Hodiny reálného času .................................................................... vestavěné (externě synchronizovatelné)
Vzdálená správa / ovládání / PC-DVA interface ........................................................................... 1 (RS232)
Výstup napájení pro ostatní zařízení ....................................................................... 18 − 36V DC @ 100mA
Přepínací relé ................................................................................................................. 2 (1 monitorováno)

Rozměry a hmotnost
VAR4
Rozměry (V x Š x D)................................................ (1U)
44mm x 436mm x 222mm (bez držáků)
Hmotnost .............................................................................................................................................. 2.2kg

VAR12 & VAR20
Rozměry (V x Š x D)................................................ (3U)
133mm x 436mm x 222mm (bez držáků)
Hmotnost ............................................................................................................................................. 6.0kg

Prostředí
Teplota (skladování a funkce) ............................................................................................... -5°C do +50°C
Vlhkost ............................................................................................................. 0% do 93% nekondenzující

VAR4 / VAR12 / VAR20 VOICE ALARM & PUBLIC ADDRESS ROUTER

Zpracováni audio signálu
Vstup
Grafický ekvalizér . ........................................................................................................ 3 pásma plus LF cut
Hranice vstupního přetížení .................................................................................................................... 40dB
Roszah vstupního útlumu ........................................................................................................... 0dB to -63dB
Fantomové napájení ........................................................................................................................... 12V DC
Generátor zvonkohry....................................................................... test tóny, žádný, whoop, 1 / 2 / 3 zvonky

Výstup
Grafický ekvalizér .......................................................................................................................... 8 pásem
Úroveň a impedance ........................................................................................................... 0dBu @ Z=660Ω
Prahová hodnota limiteru ................................................................................................................... +2.5dBu
Indukční smyčka.................................................................................. 2-6 kanálová komprese, zesílení, EQ

Obecné
Ovládání hlasitosti .......................................................................... vstup / výstup / externí ovladač hlasitosti
Detekce okolního hluku ............................................................................... programovatelná úroveň výstupu
Noční hlasitost ...................................................................... 7 denní kalendář pro ovládání úrovně výstupů
Rozsah zesílení ........................................................................................................................ 0dB to -63dB
THD vstup - výstup (celkové harmonické zkreslení) ................................................................. <0.1% @1kHz
Přeslechy .................................................................................................................................. >70dB @1kHz
Zbytkový hluk ................................................................................................................................ <78dBu (A)
S/N linka (odstup signál / šum) ........................................................................................................ >70dB (A)
S/N mikrofon (odstup signál / šum) .................................................................................................. >60dB (A)
Frekvenční odezva (vstup - výstup) ............................................................................. 100Hz to 20kHz -3dB

Proudový odběr
VAR4
Podsvícení a sirénka zapnuto ................................................................................ 400mA @ 24V DC supply
Podsvícení a sirénka vypnuto ................................................................................. 350mA @ 24V DC supply

VAR12
Podsvícení a sirénka zapnuto .................................................................................... 1.1A @ 24V DC supply
Podsvícení a sirénka vypnuto ......................................................................................... 1A @ 24V DC supply

VAR20
Podsvícení a sirénka zapnuto .................................................................................... 1.6A @ 24V DC supply
Podsvícení a sirénka vypnuto ..................................................................................... 1.5A @ 24V DC supply
Toto zařízení je navrženo a vyrobeno dle následujících norem :
EMC.....................................EN50121-4, EN 55103-1 Environment E1, EN 55103-2 Environment E5
Bezpečnost ......................................................................................................................... EN 60065
Nouzové zvukové systémy .......................... EN 54-16, EN 60849, BS 5839 Part 8 2008, NFPA130
Rail Approvals .......... Network Rail PA/VA & Long Line PA NR/L2/TEL/30134, London Underground
Failure to use the equipment in the manner described in the product literature will invalidate the
warranty.
A ‘Declaration of Conformity’ statement to the above standards, and a list of auxiliary equipment
used for compliance verification, is available on request.

Zastoupení pro ČR: Avalon s.r.o. Rokycanova 18, 130 00 Praha 3
www.avalon.cz, obchod@avalon.cz, tel: 222592646

