
  

 

 

 
 

Produktový list 

EVO BASIC 1240-6 - kompaktný systém hlasovej signalizácie požiaru s možnosťou A/B liniek, 6 zón, 
ovládací panel s požiarnym mikrofónom

Prehľad 

EVO BASIC je kompaktný systém hlasovej signalizácie 
požiaru, certifikovaný podľa noriem EN 54-4 a EN 54-16. 
Celý systém je konštrukčne riešený ako skriňa s 
možnosťou uchytenia na stenu a miestom pre  4x45 Ah 
akumulátory. Navyše obsahuje ovládací panel s 
mikrofónom a možnosťou obsluhovať jednotlivé́ zóny 
systému. Každá zóna má 2 (režim A/B) alebo 6 (režim 
MSL) nezávisle monitorovaných reproduktorových liniek. 
Audio vstup je možné využiť napríklad na prehrávanie 
hudby v pozadí. Komunikácia medzi ústredňou HSP a 
vzdialenými mikrofónnymi stanicami prebieha po 
priemyselnej kruhovej zbernici CAN, ktorá poskytuje aj 
napájanie pre vzdialené mikrofónne stanice (UTP alebo 
STP kábel). Maximálna vzdialenosť medzi dvomi bodmi je 
1 km. 

Rýchla montáž 

Pri návrhu konceptu EVO bol kladený dôraz na rýchlosť 
montáže. Pri montáži sa na stenu najprv prichytia konzoly, 
na ktoré sa potom zavesí skriňa. Všetky súčasti sú vnútri 
kompletne prepojené, s predpripravenými káblami na 
pripojenie akumulátorov. Potom už len stačí pripojiť prívod 
230 V, reproduktorové linky, prípadne poplachový výstup 
z EPS a inštalácia je hotová. V porovnaní s montážou 
v racku je časová úspora výrazná. 

Jednoduchá obsluha 

Okrem komfortu pri montáži sa pri návrhu myslelo aj na 
minimálnu potrebu zaškoľovania obsluhy. Na prednom 
paneli je okrem LED indikácií iba niekoľko tlačidiel a kľúč. 
Všetky popisy na paneli sú v slovenskom jazyku, popisy 
programovateľných tlačidiel sú voliteľné. Jednoduchšie to 
už ani nemôže byť. 

Oblasti použitia:  

Hlasová signalizácia požiaru HSP vhodná  pre aplikácie, 
kde nie je potrebné sieťovať ústredne v rámci objektu. 
Napríklad školy, penzióny, administratívne priestory. 
 

 

 

 

 

 

 

Štandardné vlastnosti 

• 2 zosilňovače + 1 záložný (každý 580 W) 
• 1 univerzálny linkový audio vstup (0 dB) 
• 12 nezávisle monitorovaných reproduktorových 

liniek 
• 6 zón v režime A/B alebo 2 zóny v režime MSL 
• DSP procesor (ekvalizér, kompresor, delay...) 
• Možnosť hlásenia do každej zóny samostatne, 

prípadne definícia skupín zón 
• Monitorovaný požiarny mikrofón na paneli 
• 8 digitálnych + 8 monitorovaných vstupov 
• 4 reléové výstupy 
• Digitálna kontrola teploty akumulátorov 
• Digitálny prehrávač hlásení (až 16 minút) 
• Výstup 12 Vjs, 500 mA napr. na GSM modul 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Techfors SK si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácia produktu bez predchádzajúceho upozornenia.  
 

Špecifikácia 

Napätie / prúd 230 Vstr/1200 W 
interné napätie 70 – 90 Vjs 

Vstupy   

 8 monitorovaných 
alarmových vstupov 
8 digitálnych vstupov I/O      
8-30 Vjs >2,5 mA  

Výstupy   

 8 reléových výstupov        
max. 24 Vjs  500 mA 

Linky Kalibrácia každej linky 
a kontrola na základe 
presného merania výkonu 
Môže byť ukončená 
ukončovacím členom EOL 

THD 0,69 % v normálnom móde  

SNR >100 dB 

DSP 24 bit, 48 kHz 

SNR >100 dB 

DA/AD Konverzia 24bit Delta Sigma  

SNR >100 dB 

Pracovná teplota 0 až + 30 °C 

Hlasová správa 16 minút, 32 MB, 48 kHz 

Mechanické  

Rozmery (š x v x h) 700 mm x 720 mm x 320 mm 

Hmotnosť 25 kg (bez akumulátorov) 

Krytie IP 30 

Miesto pre akumulátory BS132N – 4 ks 
BS129N – 4 ks 
Zariadenie je nakalibrované 
na presný typ akumulátorov 

Kryt Kovový 

Farba Štandardná – čierna alebo 
červená 
Je možné dodať aj na 
základe požiadavky 
zákazníka (RAL) 

 

Objednávanie 

Kód Popis 

EVO-1240-6 Kompaktný systém hlasovej signalizácie 

 
Príslušenstvo   

EVO-3216-8 Mikrofónna konzola so 16 tlačidlami, verzia 
na stôl 

EVO-3216-9 Mikrofónna konzola so 16 tlačidlami, verzia 
na stenu 

EVO-3716-1 Požiarny EVAK mikrofón (červený) so 16 
tlačidlami, montáž na stenu 

EVO-4444-1 EOL vyváženie na ukončenie linky  

 
 
 
Bloková schéma a možnosti konfigurácie systému:  

 

 


