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Vm-3000 série

›     TOA je jedním ze světových technologických lídrů v produkci ozvučovacích systémů
›     Výrobní základna je v Japonsku s historií od roku 1949
›     Společnost má celosvětové pokrytí, evropská centrála sídlí v německém Hamburku
›     Zaměření na požární evakuační rozhlas, zařízení pro veřejné ozvučení a konferenční systémy
›     Certifikované EN 54, UL 2572 a CAN / ULC-S576

Systémové funkce:
›     6 - 60 samostatných reproduktorových zón
›     Celkový výkon systému až 3 600W
›     Možnost nezávislého vysílání BGM a varovných zpráv
›     10 min. paměť pro přednastavené oznámení
›     4 - 13 audio vstupů MIC/LINE
›     Nastavení hlasitosti pro každý zvukový výstup
›     8 externích mikrofonů
›     2 volitelné audio vstupy pro hudbu na pozadí
›     8 prioritních úrovní
›     Záznam 1000 událostí systému
›     LCD displej s CZ/SK lokalizací
›     Zobrazení aktuálního stavu a nastavení konfigurace
›     Zabudovaný nouzový mikrofon
›     Komunikace Modbus protokolem
›     Kompletní detekce a indikace závad
›     Kontinuální sledování linek reproduktorů
      bez přerušení hudby na pozadí
›     Systém určený pro malé a středně velké objekty
›     Použití v administrativě a výrobních podnicích,
      školách, zdravotnických zařízeních ...
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Kompaktní evakuační rozhlas
pro malé a střední aplikace



řídící ústředny

Vm-3240Va/Vm-3360Va
řídící  ústředna systému
›     výkon 240W nebo 360W/100V
›     6 zón s individuální regulací hlasitosti
›     Provozní a evakuační logické vstupy a výstupy
›     Dohled nad všemi komponenty systému s indikací závad
›     Evakuace i při selhání řídící jednotky funkce "CPU OFF"
›     2-kanálový režim současného přehrávání evakuační zprávy
      z paměti a živého hlášení požárním mikrofonem do různých zón
›     Napájení 230 VAC/24 VDC zálohovým napájecím zdrojem
›     Instalace do 19" racku
›     EN 54-16

Vm-3240e/Vm-3360e
rozšiřující jednotka
›     Výkon 240W nebo 360W/100V
›     6 zón s individuální regulací hlasitosti
›     Provozní a evakuační logické vstupy a výstupy
›     Připojení k systémovému zesilovači pomocí VM Link
›     Napájení 230 VAC/24 VDC zálohovým napájecím zdrojem
›     Instalace do 19" racku
›     EN 54-16

VP-2241/VP-2421 
Zálohový výkonový zesilovač
›     Automatická záloha v případě výpadku CPU
      řídicí ústředny a rozšiřujících jednotek
›     1x 240 nebo 420W/100V
›     Možnost vytvořit 2-kanálový systém (BGM + hlášení)
›     Napájení zálohovým zdrojem 24VDC
›     Modul VP-200VX pro přenos stavu a audio signálu mezi zesilovačem a řídící ústřednou
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Vm-300SV
›     Modul dohledu funkčnosti
      reproduktorové linky
›     Detekuje přerušení nebo zkrat
      100V reproduktorové linky
›     Max. zátěž 100W

Vm-300iS-eB
›     Izolátor reproduktorové linky
      pro VM-3000 systémy
›     Izoluje poškozený úsek bez
      ztráty funkčnosti ostatních
      reproduktorů

Vm-300im-eB
›     Modul monitorování
      reproduktorové linky pro
      VM-3000 systém
›     Vyhodnocuje stav zkratových
      izolátorů
›     Max. 3 monitorované linky

Hudba



rm-300mf/rm-320f
Požární mikrofonní stanice pro evakuační hlášení
›     pro hlášení ze strany hasičů v nouzových situacích
›     3 tlačítka (s možností rozšíření o 20 program. tlačítek)
›     Výběr zón/LED indikace stavů
›     Přepínač pro nouzové vysílání do všech zón
›     Připojení až 3 rozšiřujících jednotek RM-320F
›     Systémový software umožňuje přiřazení funkcí k jednotlivých tlačítkům

rm-200m/rm-210
mikrofonní stanice pro všeobecné hlášení
›     10 programovatelných tlačítek
›     Hlášení s možností směrování do zón
›     Aktivace předem nahraných zpráv
›     Připojení až 4 rozšiřujících jednotek RM-210M
›     Použití jako externí místo hlasatele až do vzdálenosti
      800m od ústředny

VX-2000dS
Zálohový napájecí zdroj
›     6x výstup 24 VDC (max. 25 A)
›     Manažer napájení a dobíjení akumulátorů 2x 12 VDC
›     Doporučený 1ks pro max. 3ks VM-3000 zařízení
›     Diagnostické propojení s ústřednou a rozšiřovacími zesilovači
›     Instalace do 19 "racku

VX-200PS
Jednotka napájecího zdroje
›      určená pro napájení VX-2000DS při vyšším 
       předpokládaném odběru
›      2 x výstup 29V / 7,25

VX-2000Pf
instalační rám do 19" racku 
›     určený pro jednotky napájecích zdrojů VX-200PS
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miKrofony

ZáloHoVé napájení 

Pm-660d
mikrofon pro všeobecné hlášení
›     Robustní stolní provedení
›     Dynamický mikrofon
›     PPT ovládací tlačítko



reProdUKtory

Pc-1867fc
›     6W/100V, citlivost 90dB
›     Protipožární kryt
›     Frekv. rozsah 100Hz - 16kHz
›     1x reproduktor 120mm
›     Kovová skříňka a mřížka

PJ-154BS
›     Dvoupásmový 15W/100V
›     Citlivost 91dB
›     Frekv. rozsah 70Hz - 20kHz
›     1x repro 120mm středobas
›     1x repro 25mm výšky
›     Plast. skříňka, kovová mřížka

cS-530BS-eB
›     Dvoupásmový 30W/100V
›     Akustický tlak SPL 111dB
›     Frekv. rozsah 120Hz - 20kHz
›     1x repro 120mm středobas
›     1x repro 25mm výšky
›     Plastová konstrukce

Pc-275aB-eB
›     6W/100V, citlivost 88dB
›     Redundantní pro A/B linku
›     Frekv. rozsah 130Hz - 20kHz
›     2x reproduktor 120mm
›     Kovová skříňka a mřížka

PJ-202dl-eB
›     20W/100V, citlivost 91dB
›     Obousměrné vyzařování
›     Frekv. rozsah 120Hz - 20kHz
›     2x reproduktor 120mm
›     Hliníková konstrukce

Sc-615BS
›     15W/100V
›     Akustický tlak SPL 110dB
›     Frekv. rozsah 315Hz - 12,5kHz
›     Kovová konstrukce
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SKříňKoVé:

BS-678BSB/BSw
›     6W/100V, citlivost 94dB
›     Nejběžněji používaný typ
›     Frekv. rozsah 150Hz - 18kHz
›     1x reproduktor 160mm
›     Dřev. skříňka, kovová mřížka

EN 54
24

BS-1034en
›     10W/100V, citlivost 90dB
›     Elegantní plochý design
›     Frekv. rozsah 120Hz - 20kHz
›     1x reproduktor 120mm
›     Plast. skříňka, kovová mřížka

f-1000wtwP eB-Q
›     15W/100V, citlivost 87dB
›     Kvalitní hudební reprodukce
›     Frekv. rozsah 85Hz - 20kHz
›     1x repro 100mm středobas
›     1x repro 25mm výšky
›     Plast. skříňka, kovová mřížka

EN 54
24

do PodHledU:

Pc-1869en
›     6W/100V, citlivost 94dB
›     Jednoduchá pružinová montáž
›     Frekv. rozsah 100Hz - 18kHz
›     1x reproduktor 120mm
›     Kovová skříňka a mřížka

cS-64BS
›     6W/100V, citlivost 96dB
›     Outdoor, 210° pokrytí
›     Frekv. rozsah 130Hz - 13kHz
›     1x reproduktor 120mm
›     Plast. skříňka, kovová mřížka

EN 54
24

EN 54
24

ZVUKoVé ProJeKtory:
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tlaKoVé:
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IP65 IP65
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cS-660BS-eB
›     Dvoupásmový 60W/100V
›     Akustický tlak SPL 115dB
›     Frekv. rozsah 100Hz - 20kHz
›     1x repro 165mm středobas
›     1x repro 25mm výšky
›     Plastová konstrukce

EN 54
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IP65



PříKlady systémů

Tento příklad ukazuje řešení PA/VA, které je určeno pro menší provozy, malé obchody s např 6 zónami. V zapojení se uvažu-
je s dvojitým kabelovým vedením do každé zóny a osazením redundantním ozvučením. Rozšiřující jednotka slouží pro zálož-
ní (neaktivní) napájení sekundárních redundantních reproduktorů v téže zóně řídící jednotky.

Kromě nuceného vysílání požárním mikrofonem umožňuje komerční sdělení a hudbu na pozadí. Různé zdroje zvuku je mož-
né připojit současně k řídicí ústředně systému a nastavit jejich hlasitost. A/B reproduktory mají dva samostatné transformá-
tory 100V a 2 reproduktory. To zajišťuje, že reproduktor pracuje i v případě přerušení/zkratu jedné z linek. Systém je záloho-
ván dle EN 54 normy.

obchod / malá provozovna / redundantní zapojení 6 zón a / B

Škola / střední provozovna / aktivní zapojení 12 zón

Tento příklad ukazuje řešení PA / VA, které je určeno pro střední provozy, s např. 12 zónami. V zapojení se uvažuje s jednodu-
chým kabelovým vedením do každé zóny a osazením jedno-reproduktorovými ozvučovacími jednotkami. Řídící ústředna na-
pájí zóny 1-6. Rozšiřující jednotka slouží pro aktivní napájení reproduktorů v zóně 7-12.

Kromě nuceného vysílání požárním mikrofonem umožňuje např. školní hlášení, vzdělávací relace. Více zdrojů hlášení / mik-
rofonů lze připojit současně k řídicí ústředně systému a nastavit jejich směřování do různých zón. Systém je zálohován dle EN 
54 normy.
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Tento příklad ukazuje řešení PA / VA, které je určeno pro smíšený provoz s např. 12 zónami. V zapojení se uvažuje s jednodu-
chým kabelovým vedením do každé zóny a osazením jedno-reproduktorovými ozvučovacími jednotkami. Řídící ústředna na-
pájí zóny 1-6. Rozšiřující jednotka slouží pro aktivní napájení reproduktorů v zóně 7-12. Jelikož je systém vybaven samostatný-
mi záložními zesilovači, tato konfigurace umožňuje současně nezávislé míchání hudby a oznámení do různých zón.

Kromě nuceného vysílání požárním mikrofonem umožňuje např. hlášení do technických prostor hotelu, bez přerušení vysí-
lání hudby v prostorách přístupných veřejnosti.. Více zdrojů hlášení / mikrofonů lze připojit současně k řídicí ústředně systé-
mu a nastavit jejich směrování do různých zón. Systém je zálohován dle EN 54 normy.
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eaSe focUS
›     Software pro návrh a optimalizaci ozvučení
›     Vyzařovací diagramy ozvučení
›     SPL charakteristiky
›     Široká databáze reproduktorů

Vm-3000 Setting Software
›     Konfigurační software pro návrhy systémových komponent
›     Nastavení skupin monitorování
›     Tabulka priorit vysílání
›     Zónování reproduktorových linek
›     Makra chování ústředny
›     Nouzové nastavení
›     Deník událostí
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