
Και τα 2 
συστήματα 

MILO & BOX-500, 
υποστηρίζουν 

backround μουσική 
με άριστο 

ακουστικό 
αποτέλεσμα!

▪ Ξενοδοχεία & Εμπορικά κέντρα
▪ Βιομηχανικά και κτίρια γραφείων
▪ Αεροδρόμια- Σιδηροδρομικοί σταθμοί
▪ Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας- Πάρκα
▪ Αθλητικές εγκαταστάσεις
▪ Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας- Πάρκα

 

Από την 
Ελληνική λέξη 

(Μιλώ)

“MILO” 

▪ Εκπαιδευτικά ιδρύματα
▪ Μουσεία, Θέατρα
▪ Μονάδες παραγωγής
▪ Νοσοκομεία

Παραδείγματα εγκατάστασης

Συστηματα Αναγγελίας /Φωνητικού συναγερμου

Η Λύση για γρήγορη ενημέρωση και οργανωμένη
Εκκένωση εγκαταστάσεων

Τα συστήματα αναγγελιών/ εκκένωσης εγκαταστάσεων, είναι ειδικά σχεδιασμένα συστήματα τα οποία σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης π.χ πυρκαγιά, καθοδηγούν τους ανθρώπους για ασφαλή, ελεγχόμενη και γρήγορο διαφυγή από τις 
εγκαταστάσεις. Σε αντίθεση με την ήχηση των απλών σειρηνών ενός συστήματος πυρανίχνευσης, που ίσως σε πολλές 
περιπτώσεις δημιουργήσουν πανικό, τα συστήματα αναγγελιών/ εκκένωσης αναπαράγουν κάποιο προ-ηχογραφημένο 
μήνυμα, ή γίνεται ζωντανή μετάδοση μηνυμάτων από κάποιον υπεύθυνο, με ακριβείς οδηγίες για την εκκένωση του 
χώρου. Υπό κανονικές συνθήκες, τα εν λόγω συστήματα έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής backround μουσικής και 
απευθύνονται σε χώρους όπου πολλοί άνθρωποι πρέπει να ψυχαγωγούνται, να ενημερώνονται και, σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης καθοδηγούνται σε ασφαλή περιοχή.

Η ασφάλεια της λειτουργίας τέτοιων συστημάτων πρέπει πάντα να διασφαλίζεται με την επίβλεψη ολόκληρης της 
διαδρομής του σήματος. Οι απαιτήσεις για αυτά τα συστήματα ορίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα εφαρμογών και 
συστημάτων καθώς και στα τοπικά πρότυπα διαφόρων χωρών. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα 
φωνητικού συναγερμού πρέπει να είναι πιστοποιημένα συμφωνα με το EN 54.

Τα συστήματα αναγγελίας διαθέτουν εφεδρική μπαταρία ώστε σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος να εξασφαλίζεται 
η συνεχής τους λειτουργία.

Το σύστημα αναγγελίας/φωνητικού συναγερμού 
MILO είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα 
EN54-4 / EN54-16 και πληροί τις απαιτήσεις του 
προτύπου DIN VDE 0833-4. Έχει αρθρωτό 
σχεδιασμό και απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες 
εγκαταστάσεις, όπου το κοινό πρέπει να 
ενημερώνεται και σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης να λαμβάνει σαφείς οδηγίες για την 
όδευσή του σε ασφαλή χώρο. Υποστηρίζει έως 
1024 προγραμματιζόμενες ζώνες και καλύπτει 
έναν πολύ μεγάλο αριθμό προγραμματιζόμενων 
σεναρίων αναγγελιών/φωνητικού συναγερμού.
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THE ALLROUNDER

Εγκατάσταση 
Rack 
mounted 19”
ή επιτοίχια

▪  Με λειτουργία Plug n’ Play- χωρίς χρήση Η/Υ!
▪  Θέση για μπαταρία ώστε να εξασφαλίζεται

η συνεχής λειτουργία.

Το BOX-500 είναι ένα έξυπνο σύστημα 
αναγγελίας/φωνητικού συναγερμού, πιστοποιημένο 
σύμφωνα με τα EN 54-16 και EN 54-4 και απευθύνεται σε 
μικρότερες εγκαταστάσεις. ∆ιαθέτει ενσωματωμένο 
τροφοδοτικό, μέγεθος 2U και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

αυτόνομη συσκευή ή να δικτυωθεί με συνολικά 4 ή 10 
συσκευές.

Θεσσαλονίκη Τ. +30 2311 821 295     Αθήνα Τ. +30 210 220 1458
info@nsc-hellas.gr | www.nsc-hellas.gr

Τα κύρια χαρακτηριστικά
των προϊόντων μας

▪  Πιστοποιημένα σύμφωνα
με EN 54-4 / EN54-16 / EN 54-24
▪ Ένα επεκτάσιμα & ευέλικτα με υποστήριξη 

έως και 1024 ζώνες
▪ Λειτουργία πολλαπλών ζωνών
▪ Υψηλή διασυνδεσιμότητα
▪ ∆ιαμόρφωση συστήματος και 

απομακρυσμένη παρακολούθηση,
μέσω λογισμικού
▪  Συνδεσιμότητα δικτύου
▪ Ελεύθερα προγραμματιζόμενες γραμμές

και ζώνες
▪  Μπορούν να διαμορφωθούν έως και

40 διαφορετικές είσοδοι και έξοδοι ήχου
▪  Αναπαραγωγή μουσικής Background
▪ Τα συστήματα MILO / BOX συνεργάζονται 

άψογα με τους πίνακες πυρανίχνευσης
της NSC Solution F1 / Solution F2 για ένα 
ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.


