
 



 
ITEC VAN - VOICE ALERT NET     -   ITEC Požarno in Evakuacijsko ozvo čenje.  

Po EN 60849, EN 54-4, EN 54-16, EN 54-24  
CERTIFICIRANI DIGITALNI Evakuacijski in varnostni z vočni sistemi.  

ITEC NET, ITEC zvočniki in drugi ITEC izdelki uztrezajo naslednjim normam, standardom in so certificirani v skladu po:  EN 60849, EN 54-4, EN 54-16, 
EN 54-24, VDE 0833-4, DIN 14675/A3, DIN VDE 0833-4 (VDE 0833-4),   DIN 14675,  ÖNorm F3033  

Požarno alarmiranje, evakuacije, itd. gasilske klicne postaje, FIREFIGHTER CALLSTATION.   
 

Nenazadnje ste odgovorni če izbruhne panika ter v hrupo alarmnih Siren in zvoncov,  
nihče ne ve, kaj storiti in kam pobegniti.    

Evakuacijske naprave iz ITEC obvesčajo hitro, jasno in natančno, kaj storiti, zdaj in takoj! 
 

ITEC - da se razumemo ! ! !       
ITEC - kakovost za prihodnost ! ! !  

 

Znižate stroške investicije: VSE V ENEM – ALL IN ONE 
 

• Požarno ozvočenje, opozorila - Alarm in evakuacije 
• Splošno ozvočenje, za glasbo v ozadju, reklamna in druga sporočila ter glasovna  sporočila v živo. 

 

 

 
POŽARNI - EVAKUACIJSKI IN VARNOSTNI ZVOČNI SISTEMI 
Glede na predpise morajo prostori, ki lahko sprejmejo več kot 200 obiskovalcev in površine, večje od 
1000 kvadratnih metrov imeti za varnost prisotnih ljudi glasovne sisteme alarmiranja po EN 60849.   
Le te v primeru požara omogočajo evakuacijo stavbe hitro in brez panike.  
 

 
 
 
 
 
 



Kratki POVZETEK  standarda EN 60849  za elektroakustične sisteme. 
 

Od 01. 04. 2011. veljajo standardi, normativi za sisteme odkrivanja in javljanja požara ter alarmiranje, centrale za zvočno alarmiranje in 
prikazovalna oprema. 

Ta standard velja za elektroakustične naprave za ojačitev, distribucijo ter razmnoževanje zvoka, katere se uporabljajo v izrednih 
razmerah, da povzročajo, da ljudje, ki se nahajajo na območju, znotraj ali zunaj stavbe zapustijo to področje hitro in urejeno. 
Zvočni opozorilni sistemi morajo biti sposobni razširti jasne informacije o ukrepih, potrebnih za zaščito življenj v enem ali več 
področij. 
 

V takšnem sistemu se upoštevajo naslednje tehnične značilnosti: 
 

• Razumljivost govora na celotnem območju učinka mora biti v skladu zahtevane razumljivosti govora in napovedi v vrednosti enake 
>0,7 ali več po CIS.  (Common Intelligibility Scale, skala splošne razumljivosti). 
. 

• Na krmilnem mestu postaje-centrale mora biti prikazana pripravljenost uporabe sistema, stanje sistema, oskrba z električno energijo, 
napake in poškodbe. 
. 

• Spremljanje ter nadzor napak je potrebno za: napajanje, oskrba z električno energijo v sili, mikrofonov, vključno s poti kablov in linije 
ojačevalnikov, zvočnikov, in sprejemnikov. 
. 

• Centrala-sedež postaje naj bo v tehnični sobi  ki se spremlja-nadzira v skladu s ustanovi. 
. 

• Ker ta sistem predstavlja evakuacijski sistem je treba vedenje vzdrževanja enačiti z vedenjem vzdrževanja požarnih alarmnih sistemov.  
. 

Za nas varnost ter razumljivost govora pomeni več, kot le zakonska dolžnost. 
 

Desetletja izkušenj pri namestitvi sistemov profesionalnega ozvočenja so nas naučile, da je vpliv prostorske akustike na razumljivost 
govora, ter razmnoževanje zvočnih dogodkov preko zvočnikov, več kot pomembno ter odločilno.  Zato smo pred nekaj leti razvili » 
ITEC*NET«, kateri je po večletnih izkušnjah v manjših, srednjih ter  v trenutno svetovno največji aplikaciji ozvočenja (Projekt Abu 
Dhabi) dokazal svoje sposobnosti in zanesljivosti.  Iz tega uspeha seveda sledi »ITEC*NET EVAC certified«.  Ta sistem ponuja našim 
strankam prepričljive prednosti na področju inteligentnega nadzora stavbe, odpravljanja napak, razumljivost govora ter sporočil.   “ Z 
ITEC - DOBESEDNO NA VARNI POTI “. 
 

V prihodnje bodo varnostni zvočni sistemi nadomestili klasične alarmne sirene. Razlog je preprost. 
 
Le malo ljudjem je znano zaporedje tonov sirene, zato razlika med alarmom in evakuacijo ni jasna.  Ponavadi si je ni mogoče razlagati.  
V nasprotju je mogoče v primeru požara alarmirati zelo natančno, z golim besedilom in evakuirati stavbo. Večja stavba, več ljudi 
prebiva v njej, bolj pomembno je, da namestite sodoben zvočni  varnostni sistem.  
 

“ITEC*NET”  že od samega začetka pri razvoju upošteva vse te zahteve.  
“ITEC*NET”  je izpolnil vse pogoje za pridobitev certifikatov proizvajalca in jih v mnogih primerih celo presegel. 
Spremljanje in nadzor celotnega sistema, spremljanje in nadzor v nujnih primerih, spremljanje in nadzor mikrofonov, ojačevalnikov, 
snemanje govora, spremljanje in nadzor zvočnih linij in napajanja.  
Zaradi decentraliziranega koncepta  “ITEC*NET”  so možne realizacije popolnoma redunantnega sistema za najvišjo raven varnosti.  
 
Za načrtovanje, gradnjo, delovanje in proizvodnjo tako imenovanega varnostnega ozvočenja, je potrebno upoštevati veliko število 
različnih standardov.  

 

Z ITEC - DOBESEDNO NA VARNI POTI. 
Elektro-akustični sistemi opozarjanja v nujnih primerih so hitra in zelo učinkovita pomoč pri evakuaciji stavb in se zato vedno bolj pogosto 
uporabljajo. Taki sistemi so za varnost stavb zelo pomembne in zato obstajajo visoke zahteve na varnost obratovanja teh naprav. 
Standard EN 60849 za elektro akustične sisteme opozarjanja v nujnih primerih določa zahteve glede učinkovitosti za te naprave, tako da je 
neomejeno razpoložljivost sistema v nujnih primerih vedno zagotovljena. Ta standard velja za ojačitev zvoka in zvočnih distribucijskih sistemov, 
ki se uporabljajo v nujnih primerih za obveščanje, evakuacijo ljudi, ko je treba območje znotraj ali zunaj stavbe hitro in urejeno zapustiti. 

 
Takšni sistemi se uporabljajo v javnih prostorih, v katerih so osebe, ki evakuacijske poti ne poznajo, na primer: 

• Trgovski centri/trgovine, ... 
• Poslovne stavbe/pisarne, bolnišnice, klinični centri, ... 
• Sejmišča, razstavni prostori, območja prireditev-festivalov, ... 
• Gledališča, muzeji, ... 
• Šole, fakultete, ... 
• Hoteli, restavracije, ... 
• Večnamenske stavbe/dvorane, ... 
• Banke, ... 
• Upravne stavbe, ... 
• Proizvodne dvorane, ... 
• Železniške postaje, kolodvori ... 
• Letališča, ... 
• Predori, … 
• Športna igrišča, ... 
• Kino dvorane, ...   Itd. … 



 

Zelo pomembna značilnost teh sistemov je razumljivost govora.  
Vsi novi standardi v varnostnem ozvočenju zahtevajo upoštevanje razumljivosti govora in napovedi v vrednosti >0,7 ali več po CIS. 
(Common Intelligibility Scale, skala splošne razumljivosti). 
Potrebno je zagotoviti, da v nujnih primerih napovedi razumejo vse osebe. 
 
Obstajajo različni parametri, ki vplivajo na razumljivost govora: 
• Odmevni čas  
• Odmev  
• Raven hrupa  
• Tip zvočnika  
• Hrup v okolju 
 

ITEC DIGITALNI Požarni - Evakuacijski in varnostni zvočni  sistemi po EN 54-4, 54-16, 54-24 

 

 
Naši ITEC*NET EVAC certified sistemi so izredno vsestranski elektro akustični sistemi za nujne klice, evakuacije, glasbo, komentarje 
v živo, itd.  
 
ITEC*NET EVAC certified lahko daleč preko nadzora območja za evakuacijo in ozvočenja prevzame zunajo poročanje in vizualizirane 
naloge stavbnega sistema nadzora. 
ITEC*NET zagotavlja optimalni sistem vključevanja. 
ITEC*NET izpolnjuje najvišje varnostne standarde v skladu z EN 60849 in je primeren za vse končne uporabnike in rešitve, ter zelo 
enostaven za uporabo. 
 
ITEC*NET Najvišji varnostni standard!   

• Prenos Audiosignala v realnem času “REALTIME”  
• Istočasni prenos do 64 digitalnih audio kanalov v študio kakovosti 

(48 kHz/24 Bit), z 1,33ms konstantnim latenčnim časom. 
• Decentralni Audiosistem, brez “single point of failure” 
• Konfiguracije v realnem času: Poseben "poudarek" je izjemna funkcionalnost konfiguracije v realnem času:To pomeni, da lahko 

tehnik upravlja vse nastavite sistemov  ITEC*NET v realnem času, ne da bi moral ponovno zagnati sistem, (re-boot)!!! 
• Zelo nizka Latenza za aplikacije v živo (1.3ms default) 
• Kontrola in spremljanje kompletnega toka podatkov 
• Možno do 4000 naprav v omrežju  
• Do 16.000 nastavljivih izhodnih območja-cone 
• Optimalna prilagoditev sistema tehnologije na koncept evakuacije stavbe zaradi svobodnega programiranja po želji stranke. 
• Možna je sprememba uporabe skozi prilagoditev programske opreme  
• Modularna tehnologija se prilagaja na vse potrebe v fazi rasti  
• Razširitve so zlahka možne. Zasnova zmogljivosti je praktično neomejena 
• Nadzor ojačevalnikov   
• Preklop v primeru napake  
• Redunatni koncept   
• Stalni neslišni nadzor linije zvočnikov 
• Samodejno spremljanje in nadzor celotnega sistema 
• Spremljanje in nadzor klicnih postaj 
• Spremljanje in nadzor mikrofonov. 
• Vgrajena 2GB Micro SD Flash Card namenjena za alarmna sporočila, glasbo itd. . 
• Spremljanje in nadzor posnetih alarmnih sporočil 
• Spremljaje in nadzor omrežja in oskrbe z električno energijo 
• Digitalni ojačevalniki z visokim izkoristkom za optimizacijo porabe energije 
• Digitalno rezervno napajanje 
• Možna je Interkom funkcija med klicnimi enotami  
• Daljinsko vzdrževanje ter javljanje napak preko ISDN ali WAN / LAN. 
• Itd. …  

 

 

 

 
 
 



ITEC*NET SISTEM STRUKTURA  

 
   

 

 



 

64 avdio kanalov in kontrolni podatki v realnem času v studiu kakovosti - Več kot 4.000 naprav (Noden) je lahko 
hkrati povezano v omrežje - več kot 16.000 nastavljivih izhodnih območij/con –  

Dvojno redunantna performance omrežja. 
Vgrajen Real Time snemalnik/predvajalnik - pomnilna kartica za evakuacijska sporočila, govor in glasbo. 

 

 
• Narejeno za distribucijo ogromno Audiokanalov z visoko kakovostjo. 
• Zelo nizka Latenza za aplikacije v živo (1.3ms default). 
• Kontrola in spremljanje kompletnega toka podatkov. 
• Možno do 4000 naprav v omrežju 

 

Prenos Audio signalov in prenos podatkov 

 
 
 

• Switched Ethernet, Full Duplex, Layer2 Kommunikacija (IEEE802.3) 
• Synchronizacija preko MasterClock 
• Protokoll IEEE P1722(AVB Draft 2007) 
• Podpira Audio, Video in podatke z optionalnim komprimiranje. 

 
 
 
 
 

 



ITEC*NET SISTEM KOMPONENTE 

 

 

NAMIZNE KLICNE POSTAJE    PO EN 54-16 

 

• ITEC*NET SPIDERMIKE 2 
 

• ITEC BUSINESS CALLSTATION 1/3*     
 

• ITEC BUSINESS CALLSTATION 1/8     

 

ITEC*NET Gasilska klicna/govorna postaja - Interkom 

po F3033 in TRVB S158..  

 

 
 

ITEC*NET SPIDERLINE 16  PO EN 54-16 
Popolna centralna enota! - SPIDERLINE16 je lahko centrala ali 
omrežna komponenta: 

 

 
 

ITEC*NET SPIDER 44, PO EN 54-16 
Kombiniran BREAK IN/OUT 4x4 modul, vključno s 
standardiziranim spremljanjem-nadzor linije in impedance za 4 
zvočne linije, tudi v program moduso 

 

 
 

ITEC*NET SPIDER 04  PO EN 54-16 
Break-OUT modul v 19 "/ 1HE zasnovi, opremljen s 4 analognimi 
audio  izhodi, omrežno povezavo in zunanjim napajalnikom. 

 

 
 

 
 

ITEC*NET SPIDERSWITCH  
4/1- 4+1, PO EN 54-16 
 
Ethernetswitch z uplinkom za LWL optična vlakna za prenos do 
5km z Multimode vlakni. 

 

INDUSTRIAL SWITCH Planet IGS-10020MT  

 

 

INDUSTRIAL  MEDIA CONVERTER Planet IGT-805AT-Converter  

 

  



 

 
 

ITEC DIGIPOWER 2 X 250W     19"/2HU 
2x250T/100V  PO EN 54-16 
digitalni ojačevalniki za 230VAC in 24VDC napajanje. 

 
 

ITEC DIGIPOWER 4 X 150W     19"/2HU 
4 x150T/100V   PO EN 54-16 
digitalni ojačevalniki za 230VAC in 24VDC napajanje. 

 
 

ITEC DIGIPOWER 1 X 250W    19"/2HU 
1x250T   PO EN 54-16 
digitalni ojačevalniki za 230VAC in 24VDC napajanje. 

 

 
 

ITEC NAPAJANJE PO EN 54-4 
Digitalni napajalniki ITEC DSV 54-4, certificiran v skladu z  
EN 54-4:1997 + A2: 2006.  
ITEC certificirane naprave za napajanje v skladu z EN 54-4. Na 
polnilnik se priključijo do 4 akumulatorji do 100Ah zmogljivosti 
(skupna zmogljivost 200Ah/24V). 

 
 

ZDSO-400-DR2   40-320 Ah NAPAJALNIK   19"/1HU 

 

 
 

ZDSO-400-DR4   40-640 Ah NAPAJALNIK   19"/2HU 

 
 

ITEC INDICATION BOARD  STATUS Prikazovalni Panel po EN 54-16       

 
 

ITEC CONTROL PANEL    Alarm- Prikazovalni Panel po EN 54-16     

 

ITEC INDICATION BOARD OPEN FRAME   STATUS 

 

ITEC UP REMOTE CONTROL    Daljinska Nadzorna plošča   



 

ITEC ZVOČNIKI PO EN 54-24 

Visoko zmogljivi zvočniki za celotno paleto PA aplikacij. V polni 
meri sposobni predvajati HIGH-END glasbo zaradi HIGH-END 
Audio 100V toroidnih transformatorjev. Vsi gonilniki-zvočniki so 
opremljeni z NEODYM magneti. 

 

• ITEC POWERTOP 12/2.  
SPL max: 128dB/100V  
 

• ITEC MONITOR 12.  
SPL max: 122dB/100V 
  

• ITEC NEODYMLINE Serija 4-16. ter  
ITEC NEODYMLINE WP Serija 4-16.  
SPL max: do 127dB/100V. Visoko zmogljive zvočne vrstice tudi 
v tesno  zavarjenem aluminijastem ohišju, 100% vremensko 
odporni.  
 

• ITEC NEOFOCUS Serija 4-8 
SPL max: 128dB/100V 
Akustična projekcija z najvišjo razumljivostjo govora  

Znižate stroške investicije:  
Večnamenska uporaba v namene obveščanja, predvajanje 
obvestil, glasbe, … 

 

     

• TCP / IP programski vmesnik za ITECNET omogoča  
vse funkcije za upravljanje in nadzor sistema. 

 

ITEC PROGRAMSKA OPREMA  
ITEC NET*DESIGN 

ITEC NET*DESIGN je Windows aplikacija za konfiguracijo in 
nadzor celotnega ITEC*NET omrežja . Vključena je TCP / IP - 
Interface (ITEC*NET API) za povezovanje in nadzor z drugimi 
sistemi kot so: nadzor medijev ali sistemov vodenja varnosti 
(Security managment systems. 
Poseben "poudarek" je izjemna funkcionalnost konfiguracije v 
realnem času: 
To pomeni, da lahko tehnik upravlja vse nastavite sistemov 
ITEC*NET v realnem času, ne da bi moral ponovno zagnati 
sistem, (re-boot)!!! 
Programska oprema deluje na operacijskem sistemu Windows  

 

 



ITEC SPIDERMIKE 2 namizna klicna postaja.  

             

Klicna postaja, daljinsko krmiljenje, nadzor --- vse v enem --- ALL IN ONE. 
ITEC SPIDERMIKE2 ima enake lastnosti kot SPIDER44, vendar z različno porazdeljenemi nalogami.  
Postaja zagotovi 19 prosto nastavljive tipke z posamičnim označenjem,  
2-vrstični zaslon podpira besedilne oglase in prikaz napak, 
 XLR priključek za mikrofon (elektret) in vgrajen zvočnik za nadzor mikrofona, intercom ali alarm. Priklopi na zadnji strani: 2 x 
RJ45 LAN port z Hardwired omrežnim adapterjem.  
 
LASTNOSTI 
• Temelji na Ethernet omrežju z 100MBit/s duplex (CAT5 Kabel ali LWL)  
• 2 analoga Mic/Line-vhoda  
• vgrajen zvočnik  
• 1 dodatni analogni Audio izhod  
• 2-vrstni Textdisplay  
• 19 prosto nastavljive Taste  
• 2 digitalna izhoda  
• 6 analogna merilna vhoda  
• Napajanje 24 VDC  

 
• 16/24 ali 32 Bit Digital Audio  
• Sample Rate: 48 ali 96kHz  
• Nastavljivi časi latence: 0,6/1,3/2,6ms  
• Dinamika: 103dB  
• Harmonično popačenje (THD) < 0,005%  
• Frekvenčni razpon: 20 Hz - 20 kHz (±0,5dB)  

ITEC SPIDERMIKE 2 vgradni modul 19“ RACK APLIKACIJA 
 

 
 

 
 
 



ITEC BUSINESS CALLSTATION 1/3*    Namizna klicna postaja  analog, 3+1  

 

 
● Namizna klicna postaja z 3 nastavljivimi conskimi tipkami in tipko PTT za govor 
● Z kondenzatorskim mikrofonom in gibljivim vratom 
● Avdio prenos  simetrični  
● Audio-Output 0 dB (Linepegel) 
● Krmilni signali za cone 1-3 in 'Govor' 
● Povezava z nadzorno ploščo s kablom CAT5 ali višje (max. 150 m) in RJ45 
● Priložen adapter za povezavo v centrali 
● Vstavljivi trakovi za označevanje posameznih tipk 
● Robustno ohišje iz jeklene pločevine 
 

ITEC BUSINESS CALLSTATION 1/8    Namizna klicna postaja  RS485, 8+1 

 

 
● Namizna klicna postaja z 8 nastavljivimi  conskimi tipkami  in tipko PTT za govor 
● Z kondenzatorskim mikrofonom in gibljivim vratom 
● Avdio prenos  simetrični  
● Prenos podatkov RS485 (NET*DESIGN-Bus') 
● Audio-Output 0 dB (Linepegel) 
● Povezava z nadzorno ploščo s kablom CAT5 ali višje (max. 500 m) in RJ45 
● Do 8 mikrofonskih enot se lahko kaskadira preko'Daisy-Chain' 
● Do tri razširitvene module z 8 območnimi tipkami 
● Audio-Ojačevalnik (1 Watt) in zvočnik integriran 
● Naslovljiv preko 8-smernega SIP stikala v napravi 
● Vstavljivi trakovi za označevanje posameznih tipk 
● Robustno ohišje iz jeklene pločevine 
 

CALLSTATION 1/8 EXTENSION     Razširitev klicne postaje  RS485, 8  

 

 
● Opcijska razširitev za namizno postajo ITEC BUSINESS CALLSTATION 1/8 
● Do tri razširitvene module z 8 območnimi tipkami z skupno 32 Tipk 
● 8 nastavljive conske tipke  
● Vstavljivi trakovi za označevanje posameznih tipk 
● Robustno ohišje iz jeklene pločevine 
 

ITEC SPM-DM-Mikrofon   

 

 
● Dinamični Mikrofon 
● Super-ledvična karataristika 
● Veliko zatiranje hrupa iz okolja 
● Visoka dinamika in širok frekvenčni odziv z majhnim popačenjem 
● XLR-Priklop 
 



ITEC Gasilska klicna postaja. 
ITEC opozorilni sistemi za izredne primere, alarmiranje, evakuacije itd.  

 

Gasilska klicna postaja je v zvezi z varnostnim zvočnim obveščanjem uvrščena vedno z najvišjo prioriteto. Z ITEC gasilsko 
klicno postajo ima odgovoren poveljnik vedno možnost na alarm flash kartici shranjena evakuacijska besedila čez vsa 
območja vklopiti, prekiniti ali ponastaviti. Z odstranitvijo mikrofona iz držala, se posneto besedilo prekine in s pritiskom na 
gumb na mikrofonu se lahko v živo obvešča. Vse funkcije gasilske klicne postaje se nenehno nadzorujejo in preverjajo, da 
se zagotovi delovanje v vsakem trenutku: Na primer, funkcija mikrofon kapsule, vsebina spominskih čipov in tudi 
mikroprocesorjev. Gasilskega klicna postaja se redunantno priklopi v ITECNET SWITCHES omrežje, napajanje 24VDC ter 
povezava z rezervno oskrbo z električno energijo pa na  ITECNET rezervno električno oskrbo. Posamezne države in 
mednarodni standardi urejajo posamezne naloge in opremo gasilskih klicnih postaj.  
Tukaj prikazana postaja ustreza avstrijskim standardom F3033  (za sistem po TRVB S 158). 
 

 
TEHNIČNI PODATKI:  SPLOŠNO 

• Temelji na Ethernet omrežju z 100MBit/s duplex (CAT5 Kabel ali LWL) 
• Ročni mikrofon s tipko za govor 
• Vgrajen zvočnik 
• 1 dodatni analogni Audio izhod 
• Tipke za ALARM tekst in akustiko AB 
• Prikaz za ALARM, DELOVANJE, NAPAKA 
• 2 digitalna izhoda 
• 6 analogna merilna vhoda 
• Napajanje 24 VDC 

AUDIO LASTNOSTI: 

• 16/24 ali 32 Bit Digital Audio 
• Sample Rate: 48 ali 96kHz 
• Nastavljivi časi latence: 0,6/1,3/2,6ms 
• Dinamika: 103dB 
• Harmonično popačenje (THD) < 0,005% 
• Frekvenčni razpon: 20 Hz - 20 kHz (±0,5dB) 

 
 



ITECNET SPIDERLINE  16  

 

 

Popolna centralna enota! - Centralna enota?  ITEC*NET je ja dejansko decentralizirani sistem, ali?  

Ja, vendar SPIDERLINE16 je tako lahko centrala in mrežna komponenta:  

Linienmultiplexer, 4 na 16 matrika, stikalo v sili (Havari preklop), tekst pomnilnik,  nadzor linij, samostojno kot majhna osrednja enota ali 

kot mrežna komponenta v velikih sistemih.  

Z SPIDERLINE16, ter 2 do 4 ojačevalnikov in standardnim napajanjem lahko realizirate majnše sisteme  po   

VDE-0833-4, ali TRVB S158, z do 8 A/B linij s END OF LINE modulom!  

Poceni rešitev za majhne naloge in privlačen dodatek obsežnih zvočnih  sistemov  za real time naloge v stadionih in konferenčnih 

središčih. 

 
 

     END OF LINE spremljanje:  
 

TEHNIČNI PODATKI 
      TEHNIČNI PODATKI SPLOŠNO      AUDIO LASTNOSTI 

 

• 24 VDC Napajanje  
• Redundantni mrežni priklop, 2 x RJ 45  
• 4 x 100V Vhod: za priklop certificiranih ojačevalnikov, 

integriran Pilotton ojačevalnik.  
• 8 digitalne vhoda za krmilne funkcije.  
• 8 analogne meritvene vhode (0-10V)  
• RS 485  
• 2 NF-Vhode (Mic/Line)  
• Micro SD-card-slot 

 

 

•  16/24 ali 32 Bit Digital Audio  
• Sample Rate: 48 ali 96kHz  
• Nastavljivi časi latence : 0,6/1,3/2,6ms  
• Dinamika: 103dB  
• Harmonično popačenja (THD) < 0,005%  
• Frekvenčni razpon: 20 Hz - 20 kHz (±0,5dB)  

     VMESNIKI /IOs:  
 

• 4 x NF-Out  
• 16 x LS-Out (2 x 8 za A/B ali 1 x 16)  
• 8 digitalne izhode  
• Fault Relaiskontakt  

 

 

 



ITECNET SPIDER04  

 
Break-OUT modul v 19 "/ 1HE zasnovi, opremljen s 4 analognimi audio  izhodi, omrežno povezavo in zunanjim napajalnikom.  
2 x serijska vmesnika (RS-232 in RS-485) za naloge nadzora,  
8 analogni meritveni vhodi,  
8 digitalnih vhodi,  
8 digitalni izhodi,  
Pripravljen za vgradnjo neobvezne plug-in kartice za spremljanje zvočnikov (4 kanali) LINE DETECTION modul , Slika 1, ter END OF LINE modulom Slika 2,  
vgrajen Micro SD Flash Card Reader/Writer, za snemanje sporočil in glasbo do 4h,  predvajanje tekstovnih sporočil ali glasbe možno v do 128 ločeno 
dosegljivih Files.  
Front Display - zaslon za izhodna poročila, izbor programa in obseg glasnosti. 
Konfiguracija sistema med delovanjem “ONLINE”, s Windows PC programsko opremo ITEC*NET DESIGN. 
To pomeni vse nastavite sistemov ITEC*NET so možne v realnem času, ne da bi morali ponovno zagnati sistem, (re-boot), in vse to iz bilo katere točke v 
omrežju preko ETHERNET Protokola IEEE802.3, REALTIME/ONLINE Konfiguracija vseh, tudi Audio funkcij kot so EQ, Delay, itd. .. 
 

 

       

 

END OF LINE spremljanje: 
Zanesljivo prepoznavanje prekinitve, zemeljski stik, kratki stik.  
Vzdržuje in omogoča delovanje tudi pri prekinitvi  linije 

TEHNIČNI PODATKI 
      TEHNIČNI PODATKI SPLOŠNO      AUDIO LASTNOSTI 

 

• Do 64 digitalnih  Audio-Kanalov  
• Temelji na Ethernet IEEE802.3 - omrežju z 100MBit/s duplex  
• 2 LAN-ports RJ45 za realizacijo redundantnih omrežji.  
• 4 analogne Audio-izhode ( XLR/M)  
• Delovna temperatura –5°C / +40°C  
• Napajanje: 24V DC  
• Leistungsaufnahme: 15VA  

 

 

• 16/24 ali 32 Bit Digital Audio  
• Sample Rate: 48 ali 96kHz  
• Nastavljivi časi latence : 0,6/1,3/2,6ms  
• Dinamika: 103dB  
• Harmonično popačenja (THD) < 0,005%  
• Frekvenčni razpon: 20 Hz - 20 kHz (±0,5dB)  

     VMESNIKI /IOs:  
 

• 8 analogni merilni vhodi 0 - 10V  
• 8 digitalni vhodi za krmiljenje, 8 digitalni  izhodi za krmiljenje.  
• 1 x RS232/RS485  
• 2 x ETHERNET RJ45  

 



ITEC NETWORK SWITCH 
 
 

 
 
ITECNET načeloma temelji na IEEE 802.3 Ethernet, Layer 2, 100 Mbit / s duplex standardu . To pomeni, da  za vzpostavitev mreže 
lahko uporabite vse standardne komponente računalniškega sveta za mreženje ITECNET naprave. Vendar pa so SWITCHES/sistem 
stikala sistemsko relevantne komponente. S tem povezano morajo biti za vzpostavitev elektro akustičnega varnostnega sistema 
certificirani v skladu z EN 54-16.  Ker pa vodilni proizvajalci omrežnih stikal do danes za zahtevan standard teh požarnih alarmov 
certificirane naprave nimajo v programu, smo SWITCH/ stikalo razvili sami in izdelovali po meri ITECNET zahtevah.   Med drugim je to:  
opremljeno s priklopi za povezave z optičnimi vlakni za prenos preko dolge razdalje in z single-supply 24VDC napajanjem za 
priključitev na certificirane oskrbe z električno energijo objektov. 
 

 
 

 

    SPLOŠNO:  
 

• V skladu z: IEEE802.3 standardu  
• Nudi 2x 4x 10/100Mbps Fast Ethernet ports and 1x 100BASE-FX port  
• Global LED support (e.g. Power Status, 100Lnk/Act, Fulld per Port)  
• IEEE 802.1q tag-based VLAN  
• VLAN ID tag/untag Opcije na port  
• QoS priority management pro port  
• Automatic MDI/MDI-X crossover  
• Stand alone (opt. managed functionality)  

 

    FIBER PORT:  
 

• Podpira Multimode in SC fiber connectors  
• 802.3u 100BaseFX compliant  
• Fixed 100Mbps Full duplex operation  
• DC IN Power: 24V /max. 1A  

 

 
 
 
 
 



DIGITALNI MOČNOSTNI OJAČEVALNIKI  ITEC DIGIPOWER  
2x250T/100V, 4x150T/100V, 1x250T/100V   -    230V/24VDC 

 
 
Polna moč tudi pri 24VDC single-supply! Absolutno nujno potrebno za standardizirane sisteme naprave. Oprema za napajanje skladno z EN 
54-4 zagotovi pri izpadu električnega omrežja rezervno dobavo električne energije-napajanje iz priključenih akumulatorjev (24VDC).  
Zato morajo biti ojačevalniki sposobni opravljati svoje naloge ojačevalne moči v polni meri, tudi pri 24VDC. ITEC DIGI POWER ne le 
izpolnjuje te zahteve, vendar ima tudi mnoge druge pomembne lastnosti, kot so npr. energetsko učinkovit stand-by "mode 

 

 
 

 

 
• LED indikatorji za signal in način delovanja. 
• Fault signal za baterijo in omrežje. 
• Fault signal za končno stopnjo. 
• 2/4 Kanalov v 2HE 19”l ohišjo. 
• Majhna globina vgradnje  (samo 260 mm). 
• Vsi priklopi preko plug-in/screw. 
• Uravnoteženi-simetrični vhodi z možnostjo transformatorja. 
• Avtomatsko Standby delovanje. 
• Zaščita vezja proti kratkemu stiku, temperatura, DC ... 
• 230V AC in 24V DC napajalnik. 
• Vklop z zamudo. 
• Hladilni sistem brez vzdrževanja, brez ventilatorjev. 
• Digitalna obdelava segnalo. 
• Poraba samo 10W v Standby modusu. 

 

 



ITEC Rezervno napajanje za sisteme     v skladu z EN 833-4 in TRVB S 158 
 

Digitalni napajalnik ITEC DSV 54-4, certificiran v skladu z EN 54-4:1997 + A2: 2006.  
Uporablja se za električno oskrbo komponent in modulov za polnjenje / spremljanje  akumulatorjev. 
Električna oskrba je namenjena za priklop na 230V/50Hz (± 15%), električno omrežje in mora biti povezana z 
dvo polno predvarovalko z največ 16A. 
Integriran napajalnik zagotavlja izhod z električno energijo do 300W na 24V DC.  
Tako je v omrežnem delovanju poleg polnilnega toka, ki je potreben za polnjenje baterij v 24 urah na vsaj 
80% svoje nazivne zmogljivosti, in ustrezna zmogljivost za oskrbo 24V komponent sistemov (Spider44, 
SpiderMike, SpiderMike2, Switch4 / 1) na voljo (na primer: 6A za polnjenje baterije s kapaciteto 160 Ah in 6A 
za dodatno opremo).  
ITEC DSV 54-4, nadzira in spremlja napetost baterije, varovalke in povezavo za nizko napetostne izhode. 
Napake se poročajo/prikazujejo s pomočjo LED na sprednji strani in s pomočjo brezpotencialnega 
prehodnega kontakt  releja. Ciklično se meri tudi notranji upor baterije. 
Če je upornost večja od 20mΩO, se ta poroča na sprednji strani preko LED in relejskega kontakta. Enota je 
opremljena z zaščito proti temu, da se akumulatorji poplnoma izpraznijo,  ko napetost akumulatorja  pade na 
1,8 V,  se izklopi celica  in tako zanesljivo zaščiti akumulatorje. 
 

 

ITEC PROGRAMSKA OPREMA ITEC NET*DESIGN 
 
ITEC NET*DESIGN je Windows aplikacija za konfiguracijo in nadzor celotnega ITEC*NET omrežja . Vključena je TCP / IP - 
Interface (ITEC*NET API) za povezovanje in nadzor z drugimi sistemi kot so: nadzor medijev ali sistemov vodenja 
varnosti (Security managment systems). 
Poleg tega NET*DESIGN omogoča posodabljanje ter krmiljenje DSP-in Controller programske opreme od kjerkoli v 
omrežju.  Obsežna paleta za nadzor, spremljanje in beleženje vseh funkcij zagotovi varno ravnanje, ter distribucijo veliko 
avdio in sistem podatkov. 
Poseben "poudarek" je izjemna funkcionalnost konfiguracije v realnem času: 
To pomeni, da lahko tehnik upravlja vse nastavite sistemov ITEC*NET v realnem času, ne da bi moral ponovno zagnati 
sistem, (re-boot)!!! 
Programska opreme deluje na operacijskem sistemu Windows XP / Server 2003 / Windows 7 / Server 2008 



 

System Overview 
V tem oknu boste našli vse ITEC*NET komponente in priključene konfiguracijske 
računalnike.  
Fotografije in skice tlorisa objekta je mogoče shraniti kot ozadje in nato se komponente 
prosto urejajo. 
Z "Jump To" funkcijo hitro najdete katerokoli napravo z neposrednim dostopom do vseh 
strani za konfiguracijo . 

 

System Tree Audio 
Input Config 
Vsak NF-vhod nudi naslednje možnosti nastavitve:  
Mic/Line 
Gain v dB-korakih 
Kompressor/Limiter 
različne. regultaorje za nadzor nivoja. 
Dostop in določitev mrežnega kanala .... 

 

System Tree Audio 
Output Config 
Vsak NF-izhod nudi naslednje možnosti nastavitve:  
Način delovanja-modus (npr.: Normal Operation) 
4-Kanal Mixer (meša do 4 mrežne kanale na izhod. 
Output Level Control Selection 

 

System Tree 
Audio Output Priority Table 
Neodvisno od program kanalov se tukaj nastavijo prednostni-Priority kanali in se dodelijo v 
16 možnih ravni. 

 

System Tree  
Output EQs, Delay 
Za vsak avdio izhod so na voljo naslednje DSP  funkcije.  
4x parametrični EQ in/ali,  4x Highpassfilter 
4x Lowpassfilter,  4x Highshelf 
4x Lowshelf,  1x Delay do 650 ms 

 

System List 
Feeding Channels 
Prikazuje trenutno stanje vseh audio kanalov v omrežju. Nudi  možnost snemanja 
(recording) do 8 sočasnih kanalov omrežja z računalnikom 

 

System Tree  
Keypad Config Table 
Vsakemu gumbu je mogoče prosto dodeliti različne funkcije, npr:  
Izbor cone,  Govor,  Vse cone,  Gong,  Briši,  Alarmtekst,  +/-, up/down, etc. 

 

System Tree  
Zone Select Table 
Posamezni izhodi ali skupine izhodov se obravnavajo z vpisom v tej tabeli za izrecno 
prednostne kanale, Priority Channel. S tem nastavite ter konfigurirate dostop postaj na 
izhodne cone (prednostne naloge med postajami so  že prej določene v tabeli prednostni 
izhodi - Priority Table). 



 
 
 

 
 
Ta TCP / IP programski vmesnik za ITEC*NET omogoča  vse 
funkcije za upravljanje in nadzor sistema.  
Ena vloga za primer je izvedena v prosto dostopni programski 
opremi  ITEC Tablet Designer.  
Ta program, ki je varen za laike in amaterje, vam omogoča z 
uporabniškim vmesnikom in samoumevnimi grafičnimi podobami 
enostavno upravljanje kompleksnih zvočnih sistemov. Uporabniški 
vmesnik se lahko prosto oblikuje in je zelo prilagodljiv zaradi svoje 
modularne gradnje.  
Druga izvedena zahteva na  vmesnik je povezava ITEC*NETa na 
sisteme višje ravni za upravljanje varnosti, ki združujejo vse 
varnostne naloge v velikih stavbah/objektih (požarni alarmni 
sistem, vstopni sistemi, video nadzor, itd). 
 
 
 

Profesionalno ozvočenje, profesionalni zvočniki. 
 
Končni člen v verigi zvočnih sistemov je zvočnik.  
Običajno in pogosto mnenje je, da se zvočniki primerjajo s svojo specifikacijo zmogljivosti.  
 
„ Kar pa  ni tako. “  
 
Število parametrov definira opredelitev dobrega zvočnika.  Zelo pomembna je uporaba gonilnikov najvišje 
kakovosti proizvodnje in natančnosti, ki so opremljeni z najnovejšimi tehnologijami materialov. Druge 
funkcije vključujejo design frekvenčne kretnje, varnostna vezja, oblikovanje ohišja, nizke vibracije škatle in 
mehanske dodatne opreme. Velik vpliv na akustični rezultat ima tudi prostor, v katerem naj bi zvočnik 
deloval!  
 
Za odmevne prostore, kot so odhodne dvorane na letališčih, železniških postajah ali cerkvah, smo razvili 
nadzorovane zvočne sisteme, ki zaradi fokusiranega vertikalnega zvočnega sevanja akustično ne spodbujajo 
visok odmev prostora. S tem se lahko izvaja tudi v velikih dvoranah visok zvočni tlak brez popačenja 
razumljivosti in vrednosti govora, kot je znano v akustično suhih prostorih. 
 
Odporni so proti vremenskim vplivom, odporni proti udarcem.  FULL RANGE zvočniki primerni za 100V 
Linije- certificirani zvočniki po EN 54-24.  Naš portfelj profesionalnega akustičnega ozvočenja zajema večji 
del teh zahtev. Kljub temu na prožen način izvajamo prilagojene individualne rešitve v najkrajšem možnem 
času. EASE, Ulysses in CLF2 podatki so na voljo za velik del naših modelov. 

 
 
Povsod, kjer se zbere na tisoče ljudi, je varnost na prvem mestu. Vendar pa ljudje prihajajo predvsem samo 
za zabavo, po nove izkušnje ali na zanimive dogodke. Za dobro zabavo so nujno potrebni visoko kakovostni 
zvočniki za razmnoževanje glasbe in razumljiv live komentar.  
 
Iz tega se avtomatsko zahteva primer zvočnega sistema kot sledi: 
„FULL RANGE“ široko spektralni zvočniki, PA za tribune, stojnice,  prodajo in VIP območja,  ki so namenjeni 
vsej evakuacijski ravni zvočnega tlaka.  
 
Avdio signal za distribucijo, ter predelavo v realnem času. Največja latenca 5ms (analog-in/analog-out) ne 
sme biti presežena. Real-time konfiguracija celotnega sistema iz kateregakoli vozlišča v omrežju. TCP / IP 
vmesnik za zvočni sistem za enostavno realizacijo naloge nadzora z uporabo računalnika ali Panel PC. 
Rešitev za vse, je: ITEC NET, na osnovi Etherneta več-kanalni audio sistem za aplikacije PA, v nujnih 
primerih, glasbo in oddajanje. Sočasni prenos do 64 digitalnih avdio kanalov v studio kakovosti (48 kHz / 24 
bit), s konstantno latenco 1,33 ms (digital). In vse seveda, v skladu z vsemi varnostnimi standardi. 

 



ITEC EVAC - Evakuacijski zvočniki 
Znižate stroške investicije:  

Večnamenska uporaba v namene obveščanja, predvajanje obvestil, glasbe, …  Uporaba opreme, ki omogoča visoko stopnjo 
varnosti in zanesljivosti  (preklop iz obveščanja v opozarjanje in alarmiranje). 

 
Desetletja izkušenj pri namestitvi sistemov profesionalnega zvoka so nas naučile, da je vpliv prostorske akustike na 
razumljivost govora, ter razmnoževanje zvočnih dogodkov preko zvočnikov, več kot pomembno ter odločilno.  
Vsi novi standardi v varnostnem ozvočenju zahtevajo upoštevanje razumljivosti govora in napovedi v  vrednosti CIS> 0,7  
V praksi pa to pomeni, da pri uporabi stropnih zvočnikov, trobljah (horn zvočnikov) in zvočnih projektorjev za 
ozvočitev dvorane ali tribune, tudi če so certificirani, nikakor ne dosežete potrebnega rezultata. 
Torej vam nudimo za zelo odmevne prostore-dvorane  zvočne sisteme in visoko zmogljive zvočne linije za FullRange 
aplikacije naše TOP izdelke, kot certificirane zvočnike. 
 

ITEC CERTIFICIRANI ZVOČNIKI: 
Na sliki najpomembnejši ITEC zvočniki, ki so na voljo za FullRange 100V naloge v javnem sektorju za varnostne sisteme.  
Od leta 2011 so na voljo naslednji potrjeni modeli v EN 54-24 

 



 



 
 


