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Συστήματα Αναγγελίας 
Φωνητικού Συναγερμού

Οι κρίσιμες απαιτήσεις στις έκτακτες 
ανάγκες 
Τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες και οι προκλήσεις που έ-
χουν παρουσιαστεί- όχι μόνο για τις εταιρίες, αλλά και για 
τους μελετητές και υπευθύνους ασφαλείας – όσον αφορά το 
σχεδιασμό ασφαλείας σε μεγάλα κτίρια, εμπορικά κατα-
στήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακές εγκατα-
στάσεις και γενικότερα χώρους στους οποίους υπάρχει συ-
νάθροιση- ταυτόχρονη παρουσία πολλών ανθρώπων, 
είναι μεγάλες. Ο σωστός σχεδιασμός ασφαλείας και η απο-
τροπή διαφόρων κινδύνων στις παραπάνω εγκαταστάσεις 
βοηθούν στην αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημάτων 
που ενδεχομένως παρουσιαστούν σε ειδικές- έκτακτες 
καταστάσεις. Επί της ουσίας, είναι πολύ σημαντικό οι ε-
ταιρίες- κατασκευαστές διαφόρων συστημάτων ασφαλείας 
(hardware & software) – να καινοτομούν και να εξελίσσουν 
τα διάφορα συστήματα ώστε να είναι ευέλικτα και να αντα-
ποκρίνονται στις υποδομές για τις οποίες προορίζονται.
Όμως τι γίνεται και πως αντιμετωπίζεται η ανάγκη της απο-
τελεσματικής και ελεγχόμενης εκκένωσης μιας εγκατά-
στασης με κόσμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκηςq 
(π.χ Πυρκαγιά, Σεισμός, Τρομοκρατική επίθεση κλπ); Η προ-

τεραιότητα πάντα είναι να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές.
Η εκκένωση ή η μαζική ενημέρωση των ανθρώπων που 
βρίσκονται σε  ένα κτίριο ή ένα εμπορικό κέντρο, σε διάφο-
ρους χώρους εκδηλώσεων όπως θέατρα και συναυλιακούς 
χώρους, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, των μα-
θητών ενός σχολείου, ακόμα και σε ένα σούπερ μάρκετ το 
οποίο επισκεπτόμαστε καθημερινά, με σωστές προειδο-
ποιήσεις τη σωστή στιγμή, είναι ζωτικής σημασίας και δεν 
είναι απλή υπόθεση. Πρέπει να μελετηθεί και να σχεδιαστεί 
προσεκτικά. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χώρος, τόσο πιο πο-
λύπλοκος θα είναι και ο σχεδιασμός, αφού πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι οι χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με τη θέση 
των εξόδων κινδύνων αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει 
να ακολουθηθούν.

Οι λύσεις των συστημάτων Αναγγελίας/ 
Φωνητικού Συναγερμού
Αυτή τη διαδικασία και ουσιαστικά τη μαζική ενημέρωση 
του κόσμου σε τέτοιες περιπτώσεις, έρχονται να καλύψουν 
τα Συστήματα Αναγγελίας/ Φωνητικού Συναγερμού 
(Public Address/ Voice Alarm –PA/VA). Τα συστήματα 
αναγγελίας/ φωνητικού συναγερμού, είναι ειδικά σχεδια-

σμένα συστήματα αναγγελιών, που συνήθως χρησιμοποι-
ούνται σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών π.χ πυρκαγιάς 
και απαιτούνται βάσει νομοθεσίας και όχι περιοριστικά, 
για συγκεκριμένους τύπους εγκαταστάσεων. Συνήθως απο-
τελούν μέρος των συστημάτων πυρανίχνευσης μιας 
εγκατάστασης και σε αντίθεση με την ήχηση των απλών 
σειρηνών ενός συστήματος πυρανίχνευσης -που ίσως σε 
πολλές περιπτώσεις δημιουργήσουν πανικό- αναπαράγουν 
κάποιο προ-ηχογραφημένο μήνυμα, ή γίνεται ζωντανή με-
τάδοση μηνυμάτων από κάποιον υπεύθυνο, με  ανακοινώ-
σεις για το συμβάν και σαφείς οδηγίες για την γρήγορη και 
αποτελεσματική εκκένωση του χώρου ή την όδευση των 
ανθρώπων σε ασφαλείς περιοχές. 
Από την αρχαιοελληνική εποχή και πολύ πριν από την εφεύ-
ρεση των ηλεκτρονικών ηχείων και των ενισχυτών, χρησιμο-
ποιήθηκαν μεγάλοι κώνοι από ανθρώπους που μιλούσαν σε 
ένα μεγάλο ακροατήριο, για να ενισχύσουν την ένταση της 
φωνής τους περισσότερο σε έναν μεγάλο χώρο, ώστε τα 
λεγόμενά τους να ακουστούν και να γίνουν αντιληπτά από 
όλο το κοινό.
Τα σύγχρονα συστήματα αναγγελίας/ φωνητικού συναγερ-
μού αποτελούνται από έναν (ή πολλούς) κεντρικό ελεγκτή- 
ενισχυτή, τις πηγές ήχου π.χ μικρόφωνα, players κ.α και 
φυσικά τον περιφερειακό εξοπλισμό που δεν είναι άλλος από 
ηχεία και μεγάφωνα τα οποία είναι μοιρασμένα (ύστερα 
από ειδικό σχεδιασμό και μελέτη) για την κάλυψη της ακου-
στικής του χώρου για τον οποίο προορίζονται. Τα συστήματα 
αναγγελίας/ φωνητικού συναγερμού δεν είναι κοινά ηχητικά 
συστήματα που απλά αναπαράγουν κάποιον ήχο. Θα πρέπει 
να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυ-
πο ΕΝ54-16 (Voice alarm control and indicating equipment) 
όσον αφορά τους ελεγκτές, σύμφωνα με το ΕΝ54-4 (Power 
supply equipment) όσον αφορά  το τροφοδοτικό τους, με 
απαίτηση εφεδρείας της τροφοδοσίας με χρήση μπαταριών 
και σύμφωνα με το ΕΝ54-24 (Components of voice alarm 
systems. Loudspeakers) όσον αφορά τα ηχεία. 

Σχεδιασμός και Μελέτη
Ο σχεδιασμός για την ηχητική κάλυψη αυτών των συστη-
μάτων είναι πολύ σημαντικός, αφού η άριστη ποιότητα 
και καθαρότητα του αναπαραγόμενου μηνύματος θα 
πρέπει να καλύψει πλήρως όλους τους χώρους μιας εγκατά-
στασης. Ο σχεδιασμός γίνεται με ειδικά λογισμικά με προ-
σομοιώσεις της ακουστικής του χώρου, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχιτεκτονική και τα υλικά κατασκευής του, τυχόν 
εμπόδια όπως κολώνες, χωρίσματα κ.α. Πολύ σημαντικοί 
παράγοντες της μελέτης για την κάλυψη κάθε χώρου με 

Ανδρέας Λούντζης
    Μηχανικός Πωλήσεων, NSC Hellas S.A  

www.nsc-hellas.gr

τον απαραίτητο αριθμό και τύπο ηχείων είναι οι δείκτες SPL 
(Sound pressure level) και STI (Speech Transmission 
Index). Το επίπεδο ηχητικής πίεσης (SPL) είναι το επίπεδο 
πίεσης ενός ήχου (ένταση του ήχου), μετρούμενο σε ντεσι-
μπέλ (dB) σε ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς. Ο δείκτης 
μετάδοσης ομιλίας (STI) είναι η μέτρηση της ποιότητας με-
τάδοσης ομιλίας, δηλαδή, η ικανότητα της αναπαραγόμενης 
ομιλίας ενός ανθρώπου ή ενός ηχογραφημένου μηνύματος 
να γίνει «κατανοητό» και αποτελεί μια πολύπλοκη επιστήμη. 
Κατά τη φάση του σχεδιασμού/ μελέτης, οι χώροι της εγκα-
τάστασης χωρίζονται σε ζώνες ηχείων ανάλογα με τον  
επιθυμητό- απαιτούμενο τρόπο από το σχεδιασμό ασφαλεί-
ας και το είδος του μηνύματος (ζωντανά από μικρόφωνα ή 
προ-ηχογραφημένα) που πρέπει να αναπαραχθεί αντίστοιχα 
σε επιλεγμένες ζώνες/χώρους ή γκρουπ ζωνών. Το κοινό- δέ-
κτες των μηνυμάτων δε θα πρέπει να λαμβάνουν τον ήχο 
με λιγότερα από 65db. Σε περιοχές που άνθρωποι μπορεί 
να κοιμούνται (π.χ δωμάτια ξενοδοχείων), η ελάχιστη ένταση 
του ήχου που θα πρέπει να φτάνει στο μαξιλάρι (προσκέφα-
λο) του κοιμώμενου είναι τα 75db. Οι κατευθυντήριες οδη-
γίες για τη μελέτη, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη θέση 
σε λειτουργία, τη χρήση και τη συντήρηση των συστημάτων 
φωνητικού συναγερμού που μεταδίδουν πληροφορίες για 
την προστασία ζωών σε περίπτωση πυρκαγιάς δίνονται α-
πό το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ54-32 (Planning, design, 
installation, commissioning, use and maintenance of voice 
alarm systems), φυσικά ακολουθώντας πάντα και την εκά-
στοτε νομοθεσία και οδηγίες κάθε χώρας.
Ύστερα από την επιλογή των ηχείων, σειρά έχει η επιλογή 
του ενισχυτή/ών που θα τα υποστηρίξουν. Μετά το σχε-
διασμό, πολύ σημαντική βαρύτητα έχει η τοπολογία της 
καλωδίωσης αλλά και απαίτηση της επιτήρησης όλων των 
περιφερειακών συσκευών (ηχεία, μικρόφωνα) από τον ελε-
γκτή/ ενισχυτή του συστήματος. Έτσι σε περίπτωση οποιασ-
δήποτε βλάβης (π.χ κόψιμο της καλωδίωσης) οι υπεύθυνοι 
θα ενημερωθούν. Η εκκένωση μιας εγκατάστασης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζικά ή τμηματικά ανά ζώνη, αποφεύγο-
ντας τη δημιουργία συνωστισμού και πανικού, υποδεικνύο-
ντας πρακτικά τη γρηγορότερη και την ασφαλέστερη όδευση 
προς την έξοδο. Έτσι, επιτυγχάνεται μια γρήγορη, ασφαλής 
και ελεγχόμενη εκκένωση η οποία μπορεί να σώσει ζωές.

Οι νέες προτάσεις της NSC
Τα συστήματα αναγγελίας/ φωνητικού συναγερμού, έχουν 
εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς των συ-
στημάτων ασφαλείας και η NSC δίνει μεγάλη βαρύτητα σε 
αυτό. Ύστερα από τις 2 πολύ επιτυχημένες σειρές EVA και 

Ο σχεδιασμός και 2 σύγχρονες πιστοποιημένες 
προτάσεις



66 .security manager security manager. 67

fire.Safety

Συστήματα Αναγγελίας 
Φωνητικού Συναγερμού

Οι κρίσιμες απαιτήσεις στις έκτακτες 
ανάγκες 
Τα τελευταία χρόνια οι ανάγκες και οι προκλήσεις που έ-
χουν παρουσιαστεί- όχι μόνο για τις εταιρίες, αλλά και για 
τους μελετητές και υπευθύνους ασφαλείας – όσον αφορά το 
σχεδιασμό ασφαλείας σε μεγάλα κτίρια, εμπορικά κατα-
στήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακές εγκατα-
στάσεις και γενικότερα χώρους στους οποίους υπάρχει συ-
νάθροιση- ταυτόχρονη παρουσία πολλών ανθρώπων, 
είναι μεγάλες. Ο σωστός σχεδιασμός ασφαλείας και η απο-
τροπή διαφόρων κινδύνων στις παραπάνω εγκαταστάσεις 
βοηθούν στην αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημάτων 
που ενδεχομένως παρουσιαστούν σε ειδικές- έκτακτες 
καταστάσεις. Επί της ουσίας, είναι πολύ σημαντικό οι ε-
ταιρίες- κατασκευαστές διαφόρων συστημάτων ασφαλείας 
(hardware & software) – να καινοτομούν και να εξελίσσουν 
τα διάφορα συστήματα ώστε να είναι ευέλικτα και να αντα-
ποκρίνονται στις υποδομές για τις οποίες προορίζονται.
Όμως τι γίνεται και πως αντιμετωπίζεται η ανάγκη της απο-
τελεσματικής και ελεγχόμενης εκκένωσης μιας εγκατά-
στασης με κόσμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκηςq 
(π.χ Πυρκαγιά, Σεισμός, Τρομοκρατική επίθεση κλπ); Η προ-

τεραιότητα πάντα είναι να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές.
Η εκκένωση ή η μαζική ενημέρωση των ανθρώπων που 
βρίσκονται σε  ένα κτίριο ή ένα εμπορικό κέντρο, σε διάφο-
ρους χώρους εκδηλώσεων όπως θέατρα και συναυλιακούς 
χώρους, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς, των μα-
θητών ενός σχολείου, ακόμα και σε ένα σούπερ μάρκετ το 
οποίο επισκεπτόμαστε καθημερινά, με σωστές προειδο-
ποιήσεις τη σωστή στιγμή, είναι ζωτικής σημασίας και δεν 
είναι απλή υπόθεση. Πρέπει να μελετηθεί και να σχεδιαστεί 
προσεκτικά. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χώρος, τόσο πιο πο-
λύπλοκος θα είναι και ο σχεδιασμός, αφού πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι οι χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με τη θέση 
των εξόδων κινδύνων αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει 
να ακολουθηθούν.

Οι λύσεις των συστημάτων Αναγγελίας/ 
Φωνητικού Συναγερμού
Αυτή τη διαδικασία και ουσιαστικά τη μαζική ενημέρωση 
του κόσμου σε τέτοιες περιπτώσεις, έρχονται να καλύψουν 
τα Συστήματα Αναγγελίας/ Φωνητικού Συναγερμού 
(Public Address/ Voice Alarm –PA/VA). Τα συστήματα 
αναγγελίας/ φωνητικού συναγερμού, είναι ειδικά σχεδια-

σμένα συστήματα αναγγελιών, που συνήθως χρησιμοποι-
ούνται σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών π.χ πυρκαγιάς 
και απαιτούνται βάσει νομοθεσίας και όχι περιοριστικά, 
για συγκεκριμένους τύπους εγκαταστάσεων. Συνήθως απο-
τελούν μέρος των συστημάτων πυρανίχνευσης μιας 
εγκατάστασης και σε αντίθεση με την ήχηση των απλών 
σειρηνών ενός συστήματος πυρανίχνευσης -που ίσως σε 
πολλές περιπτώσεις δημιουργήσουν πανικό- αναπαράγουν 
κάποιο προ-ηχογραφημένο μήνυμα, ή γίνεται ζωντανή με-
τάδοση μηνυμάτων από κάποιον υπεύθυνο, με  ανακοινώ-
σεις για το συμβάν και σαφείς οδηγίες για την γρήγορη και 
αποτελεσματική εκκένωση του χώρου ή την όδευση των 
ανθρώπων σε ασφαλείς περιοχές. 
Από την αρχαιοελληνική εποχή και πολύ πριν από την εφεύ-
ρεση των ηλεκτρονικών ηχείων και των ενισχυτών, χρησιμο-
ποιήθηκαν μεγάλοι κώνοι από ανθρώπους που μιλούσαν σε 
ένα μεγάλο ακροατήριο, για να ενισχύσουν την ένταση της 
φωνής τους περισσότερο σε έναν μεγάλο χώρο, ώστε τα 
λεγόμενά τους να ακουστούν και να γίνουν αντιληπτά από 
όλο το κοινό.
Τα σύγχρονα συστήματα αναγγελίας/ φωνητικού συναγερ-
μού αποτελούνται από έναν (ή πολλούς) κεντρικό ελεγκτή- 
ενισχυτή, τις πηγές ήχου π.χ μικρόφωνα, players κ.α και 
φυσικά τον περιφερειακό εξοπλισμό που δεν είναι άλλος από 
ηχεία και μεγάφωνα τα οποία είναι μοιρασμένα (ύστερα 
από ειδικό σχεδιασμό και μελέτη) για την κάλυψη της ακου-
στικής του χώρου για τον οποίο προορίζονται. Τα συστήματα 
αναγγελίας/ φωνητικού συναγερμού δεν είναι κοινά ηχητικά 
συστήματα που απλά αναπαράγουν κάποιον ήχο. Θα πρέπει 
να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυ-
πο ΕΝ54-16 (Voice alarm control and indicating equipment) 
όσον αφορά τους ελεγκτές, σύμφωνα με το ΕΝ54-4 (Power 
supply equipment) όσον αφορά  το τροφοδοτικό τους, με 
απαίτηση εφεδρείας της τροφοδοσίας με χρήση μπαταριών 
και σύμφωνα με το ΕΝ54-24 (Components of voice alarm 
systems. Loudspeakers) όσον αφορά τα ηχεία. 

Σχεδιασμός και Μελέτη
Ο σχεδιασμός για την ηχητική κάλυψη αυτών των συστη-
μάτων είναι πολύ σημαντικός, αφού η άριστη ποιότητα 
και καθαρότητα του αναπαραγόμενου μηνύματος θα 
πρέπει να καλύψει πλήρως όλους τους χώρους μιας εγκατά-
στασης. Ο σχεδιασμός γίνεται με ειδικά λογισμικά με προ-
σομοιώσεις της ακουστικής του χώρου, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχιτεκτονική και τα υλικά κατασκευής του, τυχόν 
εμπόδια όπως κολώνες, χωρίσματα κ.α. Πολύ σημαντικοί 
παράγοντες της μελέτης για την κάλυψη κάθε χώρου με 

Ανδρέας Λούντζης
    Μηχανικός Πωλήσεων, NSC Hellas S.A  

www.nsc-hellas.gr

τον απαραίτητο αριθμό και τύπο ηχείων είναι οι δείκτες SPL 
(Sound pressure level) και STI (Speech Transmission 
Index). Το επίπεδο ηχητικής πίεσης (SPL) είναι το επίπεδο 
πίεσης ενός ήχου (ένταση του ήχου), μετρούμενο σε ντεσι-
μπέλ (dB) σε ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς. Ο δείκτης 
μετάδοσης ομιλίας (STI) είναι η μέτρηση της ποιότητας με-
τάδοσης ομιλίας, δηλαδή, η ικανότητα της αναπαραγόμενης 
ομιλίας ενός ανθρώπου ή ενός ηχογραφημένου μηνύματος 
να γίνει «κατανοητό» και αποτελεί μια πολύπλοκη επιστήμη. 
Κατά τη φάση του σχεδιασμού/ μελέτης, οι χώροι της εγκα-
τάστασης χωρίζονται σε ζώνες ηχείων ανάλογα με τον  
επιθυμητό- απαιτούμενο τρόπο από το σχεδιασμό ασφαλεί-
ας και το είδος του μηνύματος (ζωντανά από μικρόφωνα ή 
προ-ηχογραφημένα) που πρέπει να αναπαραχθεί αντίστοιχα 
σε επιλεγμένες ζώνες/χώρους ή γκρουπ ζωνών. Το κοινό- δέ-
κτες των μηνυμάτων δε θα πρέπει να λαμβάνουν τον ήχο 
με λιγότερα από 65db. Σε περιοχές που άνθρωποι μπορεί 
να κοιμούνται (π.χ δωμάτια ξενοδοχείων), η ελάχιστη ένταση 
του ήχου που θα πρέπει να φτάνει στο μαξιλάρι (προσκέφα-
λο) του κοιμώμενου είναι τα 75db. Οι κατευθυντήριες οδη-
γίες για τη μελέτη, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη θέση 
σε λειτουργία, τη χρήση και τη συντήρηση των συστημάτων 
φωνητικού συναγερμού που μεταδίδουν πληροφορίες για 
την προστασία ζωών σε περίπτωση πυρκαγιάς δίνονται α-
πό το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ54-32 (Planning, design, 
installation, commissioning, use and maintenance of voice 
alarm systems), φυσικά ακολουθώντας πάντα και την εκά-
στοτε νομοθεσία και οδηγίες κάθε χώρας.
Ύστερα από την επιλογή των ηχείων, σειρά έχει η επιλογή 
του ενισχυτή/ών που θα τα υποστηρίξουν. Μετά το σχε-
διασμό, πολύ σημαντική βαρύτητα έχει η τοπολογία της 
καλωδίωσης αλλά και απαίτηση της επιτήρησης όλων των 
περιφερειακών συσκευών (ηχεία, μικρόφωνα) από τον ελε-
γκτή/ ενισχυτή του συστήματος. Έτσι σε περίπτωση οποιασ-
δήποτε βλάβης (π.χ κόψιμο της καλωδίωσης) οι υπεύθυνοι 
θα ενημερωθούν. Η εκκένωση μιας εγκατάστασης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μαζικά ή τμηματικά ανά ζώνη, αποφεύγο-
ντας τη δημιουργία συνωστισμού και πανικού, υποδεικνύο-
ντας πρακτικά τη γρηγορότερη και την ασφαλέστερη όδευση 
προς την έξοδο. Έτσι, επιτυγχάνεται μια γρήγορη, ασφαλής 
και ελεγχόμενη εκκένωση η οποία μπορεί να σώσει ζωές.

Οι νέες προτάσεις της NSC
Τα συστήματα αναγγελίας/ φωνητικού συναγερμού, έχουν 
εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς των συ-
στημάτων ασφαλείας και η NSC δίνει μεγάλη βαρύτητα σε 
αυτό. Ύστερα από τις 2 πολύ επιτυχημένες σειρές EVA και 

Ο σχεδιασμός και 2 σύγχρονες πιστοποιημένες 
προτάσεις
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Multives, πρόσφατα η NSC διέθεσε στην αγορά τα ΝΕΑ συ-
στήματα αναγγελίας/ φωνητικού συναγερμού, το MILO και 
το BOX-500. Και τα 2 συστήματα πληρούν τις πιο αυστηρές 
απαιτήσεις του ΕΝ54 και του EN50849 (Sound systems for 
emergency purposes).

Το NSC MILO (Προέρχεται από την Ελληνική λέξη 
«Μιλάω- Μιλώ») και είναι ένα οικονομικά αποδοτικό και 
πλήρως πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN 54-16 σύστημα 
αναγγελιών-φωνητικού συναγερμού. Απευθύνεται σε έργα 
μεγαλύτερων απαιτήσεων και έχει δυνατότητα επέκτασης 
σε έως 1024 ζώνες. O κύριος ελεγκτής/ ενισχυτής MILO 
8120, διαθέτει οθόνη αφής 4,3»,  8 ενισχυτές κατηγορίας D/ 
8 επιτηρούμενες εξόδους ηχείων με μέγιστο φορτίο εως 120 
watts (100V/70V) ανά έξοδο και υποστήριξη συνδεσμολο-
γίας Α+Β (16 γραμμές). Επίσης διαθέτει λειτουργία backup 
ενισχυτή, 5 εισόδους πηγών ήχου, 8x8 audio matrix (40x 1024 
digital), και Audio over IP. Εύκολα επεκτάσιμο χάρη στις μονά-
δες ενισχυτών της ίδιας σειράς. Επιπλέον, το λογισμικό MILO 
Configurator επιτρέπει την απομακρυσμένη διαμόρφωση 
και παρακολούθηση/χειρισμό του συστήματος και τη δημι-
ουργία συμβάντων για την εκτέλεση ενεργειών στο σύστημα, 
που  ενεργοποιούνται από συνθήκες όπως π.χ: ενεργοποίηση 
κάποιας εισόδου, βάσει ημερομηνία & ώρας, από ένα κουμπί 
από το σταθμό κλήσης πολλαπλών ζωνών κ.α. Η ενσωμα-
τωμένη τριπλή θύρα Ethernet του δίνει την ευελιξία για τη 
μεταφορά ψηφιακού ήχου μέσω IP (CobraNet®), διασύνδε-
ση για απομακρυσμένο χειρισμό- επίβλεψη, καθώς και την 
επέκταση του συστήματος με Matrix ενισχυτές σε λειτουργία 
daisy chain με τεχνολογία Flexnet (έως 1024 ζώνες).

Το BOX-500 είναι ένα compact σύστημα αναγγελίας/ φωνη-
τικού συναγερμού και απευθύνεται σε μικρότερες εγκαταστά-

σεις. Πιστοποιημένο επίσης σύμφωνα με τα ΕΝ54-16 & ΕΝ54-
4 και αν και μικρό, λόγω των καινοτόμων δυνατοτήτων και της 
εξαιρετικής ποιότητας ήχου είναι το πιο ευέλικτο και οικονο-
μικό σύστημα αναγγελίας. Διαθέτει 2 ενισχυτές κατηγορίας 
D, 6 εξόδους ηχείων, 3 είσοδους ήχου, μήτρα ήχου 6x6 και 
οθόνη DSP -LCD. Το BOX-500 μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς 
τη χρήση κάποιου ιδιαίτερου λογισμικού ή υπολογιστή χάρη 
στη λειτουργία PLUG & PLAY! Το BOX-500 είναι εξοπλισμέ-
νο με πιστοποιημένο backup τροφοδοτικό (& φορτιστή) 
EN54-4 και μπορεί να λειτουργεί με την προσθήκη μιας και 
μόνο μπαταρίας σε περίπτωση διακοπής της κύριας τροφο-
δοσίας. Αυτό το χαρακτηριστικό και ο προηγμένος έλεγχος 
εξοικονόμησης ενέργειας μειώνει το κόστος συντήρησης 
στο μέγιστο. Ο καινοτόμος σχεδιασμός, καθιστά το BOX-500 
κατάλληλο για επιτοίχια εγκατάσταση ή για εγκατάσταση σε 
rack 19 ”. Σε απαιτητικές περιπτώσεις, το «μικρό» BOX-500 
μπορεί να δικτυωθεί με άλλα 9 όμοιά του (10x BOX-500 
σε δίκτυο) προσφέροντας έτσι λύσεις και σε εγκαταστάσεις 
μεγαλύτερες ή σε εγκαταστάσεις με τάσεις επέκτασης.

Τα MILO & BOX-500 είναι προηγμένα συστήματα αναγγε-
λίας/ φωνητικού συναγερμού που πέραν των υψηλών τεχνι-
κών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών που προσφέρουν 
για τους κύριους λόγους που προορίζονται, προσφέρουν 
επίσης επιπλέον δυνατότητες και πλεονεκτήματα όπως 
η αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης (background 
music), διαφημιστικών μηνυμάτων (σε στοχευμένες ώ-
ρες & κοινό), καθώς και η αναπαραγωγή διαφορετικού ήχου 
σε διαφορετικές ζώνες τα οποία μπορούν να διαχειριστούν 
μέσω δικτύου Ethernet. Λόγω της άριστης ηχητικής τους 
απόδοσης και των παραπάνω δυνατοτήτων τους, μπορούν 
και αποτελούν το ίδιο σύστημα με το οποίο πολλοί άνθρω-
ποι μπορούν να ψυχαγωγηθούν, να ενημερωθούν και πι-
θανώς να χρειαστεί να λάβουν οδηγίες για την εκκένωση 
του χώρου στον οποίο βρίσκονται, σε διαφορετικές χρονικές 
στιγμές. Είναι η ιδανική λύση για τον ιδιοκτήτη/ τελικό χρή-
στη, αλλά και το σχεδιαστή/ μελετητή ασφαλείας.
Ιδανικές εφαρμογές και παραδείγματα εγκατάστασης 
είναι: Εμπορικά καταστήματα – Αεροδρόμια - Σταθμοί τρέ-
νων/ μετρό - Κέντρα υγείας, Νοσοκομεία - Στάδια και κέντρα 
άθλησης - Θέατρα και χώροι εκδηλώσεων - Ξενοδοχειακές 
μονάδες και συγκροτήματα κατοικιών - Σχολεία και Ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες: NSC-Hellas AE: ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ: Τηλ: 2311-821295 / ΑΘΗΝΑ: Τηλ: 210 220 
1458/ e: info@nsc-hellas.gr w: www.nsc-hellas.gr


