
Ústøedna je urèena pro pøímou i èasovou obsluhu zaøízení obecního rozhlasu používajícího 
bezdrátový i 100V rozvod.

Ústøedna se obsluhuje pomocí klávesnice. Jednotlivé funkce ústøedny jsou  obsaženy v oknech.Okna 
jsou informaèní, pracovní, výkonná a servisní. Hlášení mohou byt provádìná pøímo nebo èasovì po 
naprogramování obsluhou. Ústøednu lze naprogramovat v intervalu jednoho týdne až 9 hlášení.

Ústøedna obsahuje 3 NF vstupy, jeden m ikrofonní a dva univerzální. Zde je možno pøipojit 
magnetofon, rádio nebo CD pøehrávaè. V prùbìhu hlášení je možno se mezi jednotlivými vstupy pøepínat. 
Pomocí èíslicové volby je možno z ústøedny aktivovat  jednotlivý ozvuèovací bod, skupinu bodù, nìkolik 
skupin bodù nebo celou oblast najednou. Je možno pomocí V/V brány obsluhovat externí (100V ústøedna) 
zaøízení po kabelu. Ústøednu BOR je možno také ovládat pomocí kabelu a spustit pøedem nastavený 
program.

Souèásti ústøedny mùže být digitální záznamník. Èasová kapacita záznamníku je 32 min. Èasovou 
kapacitu mùžeme rozdìlit na 15 rùznì dlouhých úsekù. Informace uloženy v záznamníku mùžeme 
poskládat  do rùzných hlášení a tato hlášení èasovì odbavit. Další souèásti mùže být modul, který umí 
spolupracovat s pøijímaèem zapojeným do systému JSVV. Diky tomuto modulu se stane celý systém 
koncovým prvkem JSVV. Jednotlivá varovná hlášení je možno také odbavit pomocí klávesnice. Každé 
hlášení je ukládáno do pamìti ústøedny a je možno je pomocí PC vyèíst a zobrazit.

V rámci jednoduchosti obsluhy nemá ústøedna žádné mechanické nastavovací prvky. Provozní 
parametry nastaví technik pøi instalaci zaøízení. Obsluha má možnost si nastavit pouze hlasitost  externích 
vstupù, které se provádí digitálnì pomocí klávesnice. Pomocí ústøedny je taktéž možno nastavovat 
hlasitost venkovních bodù a to pro každý smìr samostatnì. Toto nastaveni je možno provádìt  zaškolenou 
obsluhou se znalostí vstupních hesel do nastavovacích módù.
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Technická data

Rozmìry (V x Š x H) 110 x 300 x 320
Provozní teplota -25 až +50°C
Hmotnost 1,5kg
Napájení 13,8V DC
Odebíraný proud ze zdroje 500mA
Citlivost vstupu 700mV
Výstupní úroveò 700mV
Impedance vstupu 600ohm
Impedance výstupu 600ohm
Data RS232
Ovládání externích zaøízení V/V port
Èasové ovládání magnetofonu MG port
Zobrazovací zaøízení LCD displej
Ovládací prvky èíslicová klávesnice
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