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ITEC*NET  /  VAN - VOICE ALERT NET  Winner Sinus award 2010 

 
Z ITEC - DOBESEDNO NA VARNI POTI. 
 

ITEC CERTIFICIRANI   DIGITALNI EVAKUACIJSKI IN VARNOSTNI ZVOČNI SISTEMI 
 

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

Povsod, kjer se zbere več ljudi, je varnost na prvem mestu.  
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 z golim besedilom v primeru požara alarmirati zelo natančno,   
in evakuirati stavbo.  
 
Večja stavba, več ljudi prebiva v njej, bolj pomembno je, da namestite sodoben zvočni  varnostni sistem.  
Samo z jasnimi navodili stavbe ob požaru ali nesreči lahko ciljno in nadzorovano evakuirate stavbo. 
Pri razvoju  ITEC*NET sistema smo od začetka upoštevali vse te zahteve. Celotno spremljanje in nadzor 
sistema, stalno spremljanje in nadzor vseh mikrofonov, ojačevalnikov, alarm tekst sporočil, vseh zvočnikov in 
oskrba z energijo so del koncepta. Zaradi decentralizirane strukture je gradnja popolnoma redunantnega 
sistema  z najvišjo stopnjo varnosti možna. 
Takšni sistemi se uporabljajo v javnih prostorih, v katerih so osebe ki evakuacijske poti ne poznajo, na primer: 
Trgovski centri/trgovine, Poslovne stavbe/pisarne, Šole, Hoteli/restavracije, Večnamenske stavbe/dvorane, 
Banke, Upravne stavbe, Proizvodne dvorane, Predori, Postaje, Letališča, Športna igrišča, Kino dvorane, Itd. … 
 

Zelo pomembna značilnost teh sistemov je razumljivost govora.  
Treba je zagotoviti da glasovna sporočila/napovedi razumejo vse osebe, vključene  v nujnih primerih. 
 

EN 54-16 certificiran, digitalni večkanalni – audio sistem za zahtevne digitalne, mrežne aplikacije 
ozvočenja za ELA, požarno ter evakuacijsko ozvočenje   

 
• Decentralizirana struktura na podlagi omrežja. 
• Decentralni Audiosistem, brez “SINGLE POINT OF FAILURE”. 
• Istočasni prenos do 64 digitalnih audio kanalov v študio kakovosti. (48 kHz/24 Bit), z 1,33ms konstantnim latenčnim 

časom. 
• Konfiguracija v realnem času: Poseben "poudarek" je izjemna funkcionalnost konfiguracije z programsko opremo 

NET*DESIGN 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) 

• REAL TIME Audio prenos - konstantna latenca  4,6 ms analog-in/analog-out. 
• Do 4000 naprav je lahko hkrati povezanih v omrežju ter medseboj komunicirajo in sodelujejo.. 
• Do 16.000 nastavljivih izhodnih območja-cone v enem audio omrežju 
• Vgrajena 2GB Micro SD Flash Card namenjena za alarmna sporočila, glasbo itd.  256 Files do cca. 3 ur. 
• ITEC*NET Application Interface (TCP/IP) za povezave s sistemi upravljanja varnosti. 
• Vzdrževanje na daljavo, daljinski upravljalnik, razni vmesniki za Protipožarno varovanje. 
• Standard,  za 100V linije. 
• NET*DESIGN programska oprema. 
• Sistem certificiran: EC-Certifikat štev.: 1293-CDP-0246. 
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SISTEM STRUKTURA  & ELA OZVOČENJE  
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ITEC*NET je omrežni govorni alarm sistem ter tudi za ELA in splošno ozvočenje v skladu z EN 54-16, ki omogoča decentralizirano 
redunantno strukturo. 
Izogibanje  “SINGLE POINT OF FAILURE”- ena točka napake, je bistvena značilnost tega sistema. 
Tipičen ITEC*NET sistem je sestavljen iz digitalne avdio matrike, ojačevalnikom, kot tudi operacijskih ter govornih enot. 
Ethernet stikala povezujejo komponente z omrežjem preko bakrenih žic ali optičnih kablov. 
Konfiguracija sistema ITEC*NET poteka v realnem času s sistemsko programsko opremo NET*DESIGN 
EN 54-4 certificirano zasilno napajanje omogoča neprekinjeno delovanje in s tem zagotavlja visoko razpoložljivost sistema 
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LASTNOSTI IN FUNKCIJE SISTEMA  
 

• Omrežne avdio matrike, ki lahko obdelujejo do 255 avdio kanalov in hkrati zagotavljajo distribucijo do 64 avdio 
kanalov v studijski kakovosti. 

• Omrežne komponente, kot so Ethernet stikala in medijski pretvorniki, za dosledno redundantno, EN 54-16 
skladno zvočno omrežje z do 1500 uporabnikov. 

• Poleg bakrenih povezav se lahko v omrežju uporabljajo tudi optične povezave s pomočjo adapterjev. 
• Omrežne upravljalne plošče ter govorne postaje za intuitivno interakcijo s sistemom. 
• Na voljo je tudi omrežna gasilska klicna postaja po EN 54-16 in ÖNORM F 3003 
• EN 54-4 certificirano napajanje za neprekinjeno delovanje in najvišjo razpoložljivost sistema 
• Prefabricirane, prilagodljivo prilagodljive 19 "omarice za varno namestitev komponent sistema 

 

UPORABA SISTEMA 
ITEC*NET je zasnovan za naslednje aplikacije: 
 

• Opozorila-Alarm in evakuacije 
– Avtomatsko aktiviranje zvočnih alarmnih in evakuacijskih signalov s povezanim sistemom za odkrivanje 

nevarnosti, kot je npr. požarni alarmni sistem 
– Ročno aktiviranje zvočnega in evakuacijskega signala s strani usposobljenega osebja 
– Obvestila v živo s strani usposobljenega osebja 
– Predvajanje predhodno posnetih obvestil. 

 
• Ozvočenje – splošno ozvočenje 
– Glasba v ozadju 
– Obvestila v živo, opcijsko s funkcijo zakasnitve. 
– Predvajanje predhodno posnetih obvestil. 

 
ITEC*NET v integriranem sistemu obe aplikacije pokriva hkrati. 
Ustreza tako visokim zahtevam za glasovne alarmne sisteme v skladu z EN 54-16 kot najvišje zahteve glede 
kakovosti zvoka in udobja konvencionalnega zvočnega sistema. 
 
ITEC*NET je zelo prilagodljiv in zato za različna uporabniška okolja in velikosti 
Primeren npr. za naslednje: 

• Majhne aplikacije, kot so šole, hoteli, delavnice, … 
• Srednje velike aplikacije, kot so industrijski obrati, pisarniški kompleksi, univerze, šolski centri, bolnišnice, ... 
• Velike aplikacije z najvišjimi zahtevami glede učinkovitosti in razpoložljivosti, kot so npr. letališča, železniške 

postaje, stadioni, nakupovalna središča, … 
 
ITEC*NET – Sisteme je mogoče enostavno prilagoditi, dograditi in povečati, po potrebi glede na mesto 
namestitve in zahteve. 
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KOMPONENTE 
 
Digitalne  Avdio-matrike 
ITEC*NET – AVDIO matrike obdelujejo avdio signale iz digitalnega omrežja, notranjega digitalnega avdio pomnilnika in analognih avdio 
vhodov. Analogne signale zvočne matrike samodejno digitalizirajo za nadaljnjo obdelavo. Vsak zvočni signal je dodeljen enemo avdio 
kanalu. ITEC*NET  avdio matrika lahko upravlja do 255 
Avdio  kanalov. 
ITEC*NET  AVDIO matrike so redni udeleženci omrežja. Avdio matrike so povezane z omrežjem preko Ethernet stikala. 
Parametri za prenos zvoka v omrežju se konfigurirajo s sistemsko programsko opremo NET*DESIGN. 
ITEC*NET Avdio matrike ponujajo frekvence vzorčenja do 96 kHz / 32 bitov, tako da zadostijo tudi najvišjim zahtevam glede kakovosti 
zvoka.  Za standardne aplikacije zadostuje nastavitev 48 kHz / 24 bit. 
S to nastavitvijo ITEC*NET avdio matrika hkrati prenaša do 64 zvočnih kanalov v omrežju. 
Zakasnitev avdio signalov iz analognega vhoda, npr. Mikrofon, analogna pretvorba in izhod na zvočniške linije je konstantna  pri 4,6 ms. 
Ta zelo nizka zakasnitev omogoča uporabo sistema ITEC*NET tudi v PRO SOUND aplikacijah. 
Poleg avdio signalov omrežje hkrati prenaša vse krmilne signale. 

 
GOVORNE / KLICNE POSTAJE 
ITEC*NET ponuja vrsto mikrofonskih enot za različne aplikacije. 
 
SPIDERMIKE 2  Alarmna in klicna postaja je zasnovana za naslednje aplikacije: 

• Izbor linije zvočnikov / Izbor krogov zvočnikov 
• Izbor Avdio-vira zvoka  
• Objave v živo  
• Nadzor in spremljanje ITEC*NET-Sistema 

 
Namizna klicna postaja ITEC SPIDERMIKE 2 se lahko razširi na največ 115 tipk z do štirimi dodatnimi tipkovniškimi moduli. 
Z opcijskim ključnim modulom lahko posamezno sprožite ali blokirate vse ali posamezne gumbe klicnih postaj. 
 
Namizna klicna postaja B-CALLSTATION 1/3 je namenjena malim poslovnim aplikacijam. 
Namizna klicna postaja B-CALLSTATION 1/3 nima homologacije v skladu z EN 54-16. 
Namizna klicna postaja B-CALLSTATION 1/8  je namenjena malim in srednje velikim poslovnim aplikacijam. 
Namizna klicna postaja B-CALLSTATION 1/8 se lahko razširi na največ 32 tipk, z do tremi dodatnimi tipkovniškimi moduli. 
 
Gasilske klicne postaje, ki temeljijo na omrežju, uporablja gasilska enota ali usposobljeno varnostno osebje. 
Obveščanje/alarmiranje in stanje sistema je mogoče nadzorovati. 

• Z vgrajenim ročnim mikrofonom lahko objavite v živo. 
• Preko vnaprej nastavljenih tipk za obvestila o alarmu, se lahko predvajajo v naprej shranjeni alarmi in obvestila o evakuaciji. 

 
Obvestila v živo ali predvajanje shranjenih opozorilnih in evakuacijskih sporočil se lahko predvajajo v celotni stavbi ali na posameznih 
področjih. 
Sistem prekine vse druge avdio izhode v celotni zgradbi ali na izbranih območjih takoj, ko pritisnete tipko za obvestilo o alarmu ali gumb 
za govor na ročnem mikrofonu. 
 

ETHERNET SWITCH 
S Ethernet stikalom, posamezne komponente ITEC*NET omrežja, kot so npr. avdio matrike, mikrofonske enote, itd. lahko povezujemo v 
omrežje do 1500 omrežnih uporabnikov. 
Vsaka omrežna ITEC*NET komponenta ima dva neodvisna omrežna priklopa za povezavo. 
V kombinaciji s Ethernet stikalom lahko obe omrežni povezavi omogočata ustvarjanje stalno redundantnega omrežja. 
To omogoča ustvarjanje dosledno redundantnega omrežja s pomočjo Ethernet stikala. 
Vsa ITEC*NET Ethernet stikala imajo standardne Ethernet priključke za povezavo ITEC*NET  komponent omrežja. 
Drugi standardni vmesniki omogočajo z uporabo adapterjev prilagodljivo izbiro omrežnih kablov. 
Izbira vključuje 100 Mbit / s Ethernet in različne optične pretvornike v frekvenčnih območjih od Multi Mode do Single Mode 

 
MEDIA CONVERTER 
Media Converter pretvori Ethernet povezavo, ki temelji na CAT5, na steklena vlakna. 
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DIGITALNI MOČNOSTNI OJAČEVALNIKI 
Močnostni ojačevalniki ITEC DIGIPOWER ojačajo zvočne signale nizke ravni v napetosti 100V za 100V zvočniške linije. 
Z uporabo sodobne digitalne tehnologije imajo ojačevalniki visoko učinkovitost. 
ITEC Močnostni ojačevalniki imajo vgrajeno omrežni napajalnik in jih tudi lahko začasno uporabljamo v načinu zasilne energije z 24V 
baterijami. 
V načino delovanje z zasilno energijo in v stanju pripravljenosti Standby-Modus imajo ojačevalniki manjšo porabo energije. 
Na spredni strani so LED-i za prikaz stanja delovanja in regulacijo glasnosti. Električni priključki so na zadnji strani. 
Vsak ojačevalnik ima hladilni sistem brez vzdrževanja in brez ventilatorjev. Poleg tega imajo naprave zaščitna vezja pred odprtim 
tokokrogom, kratkim stikom, previsoko temperaturo in nadtokom. 
 

 
NAPAJANJE IN BATERIJE 
Napajalniki AC 230 V napajajo vse sistemske komponente z DC 24 V. 
Izjema so ojačevalniki z lastnim napajalnikom "AC 230 V". 
ITEC*NET sistemske naprave zagotavljajo neprekinjeno delovanje glasovnega alarmnega sistema v primeru izpada omrežne napetosti 
230 V AC. 
Iz zasilnih akumulatorjev napajajo naprave z 24 V DC. 
Poleg tega napajalniki polnijo, nadzirajo in ščitijo vse baterije v sili. 
Baterije se polnijo v skladu s standardom EN 54-4 glede na nazivno zmogljivost. 
Napajalniki imajo pretvornik moči, stikala za prenapetostno zaščito in zaščito pred globinsko izpraznitvijo akumulatorja - razelektritvijo. 
Zaščita pred globinskim praznjenjem preprečuje popolno izpraznitev baterij, da ne pride do poškodb baterije. 
Napajalniki so namenjeni za uporabo v omrežju z nazivno napetostjo 230 V / 50 Hz. 
Sporočila o napakah so vizualno prikazana na sprednji plošči. 

 
PRIKAZOVALNI in KONTROLNI PANELI - TIPKOVNICE 
Omrežni prikazovalni / kontrolni paneli ponujajo naslednje funkcije: 
 

• Vizualni prikaz pripravljenosti o obratovanju. 
• Vizualno in zvočno obveščanje o alarmu, pogojih in  napak v sistemu. 
• Ročno sproženje, utišanje ali ponastavitev alarma. 
• Potrditev - kvitiranje sporočil o napakah. 

 

 
DODATNA OPREMA IN OPCIJE 

• INDUSTRIAL SD CARD 
• ITEC EARTH FAULT MONITORING    
• ITEC IO EXPANDER    IN/OUT Razširitev digital 16 
• ITEC RELAIS EXTENSION   OUT Razširitveni rele  8 
• ITEC AVC MIC   Mikrofon  za samodejni nadzor glasnosti   
• ITEC AVC MONITORING MODUL    Modul  za samodejni nadzor glasnosti 
• ITEC END OF LINE MODUL   EOL3  active 
• ITEC LINE DETECTION MODUL 
• KONFIGURACIJA SISTEMA     ITEC   NET*DESIGN 
• OMARE za SISTEM KOMPONENTE 
• BATERIJE - AKUMULATORJI 
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ITEC*NET   CENTRALE  in  SISTEMSKE KOMPONENTE  
 

 
 

 
 
 

 

 ITEC SPIDERLINE 16   Digitalna Avdio matrika    19"/1HU 
• 4 analogne Vhode in 4 analogne Izhode (na XLR/M/F) 
• 16 Zvočniških linij 
• 8 digitalni vhodi za krmiljenje in 8 digitalni izhodi za krmiljenje 
• Omrežni vmesnik, ki temelji na Ethernetu z100 Mbit/s 
• Serijski vmesnik za povezovanje notranjih in zunanjih komponent 
• Vgrajena 2GB Micro SD Flash Card namenjena za alarmna sporočila, glasbo 

itd.  256 Files do cca. 3 ur. 
• Istočasni prenos do 64 digitalnih audio kanalov v študio kakovosti. (48 kHz/24 

Bit), in 1,33ms  konstantnim latenčnim časom. 
• REAL TIME Audio prenos - konstantna latenca  4,6 ms analog-in/analog-out 
• Integriran Real Time snemalnik za objave s časovnim zamikom 
• Spremljanje in nadzor Impedance zvočnikov in linije tudi v program modosu 
• Nadzor zvočniške linije z EOL 
• Avtomatska regulacija glasnosti, kompresor in omejevalnik/Limiter 

 
 

 
 

 
 
 

 ITEC SPIDER 44   Digitalna Avdio matrika   19"/1HU 
• 4 analogne Vhode in 4 analogne Izhode (na XLR/M/F) 
• 4 Zvočniške linije 
• 8 digitalni vhodi za krmiljenje in 8 digitalni izhodi za krmiljenje 
• Omrežni vmesnik, ki temelji na Ethernetu z100 Mbit/s 
• Serijski vmesnik za povezovanje notranjih in zunanjih komponent 
• Vgrajena 2GB Micro SD Flash Card namenjena za alarmna sporočila, glasbo 

itd.  256 Files do cca. 3 ur. 
• Istočasni prenos do 64 digitalnih audio kanalov v študio kakovosti. (48 kHz/24 

Bit), in 1,33ms konstantnim latenčnim časom. 
• REAL TIME Audio prenos - konstantna latenca  4,6 ms analog-in/analog-out 
• Integriran Real Time snemalnik za objave s časovnim zamikom 
• Spremljanje in nadzor Impedance zvočnikov in linije tudi v program modosu 
• Nadzor zvočniške linije z EOL 
• Avtomatska regulacija glasnosti, kompresor in omejevalnik/Limiter 

 

 

 
 

 
. 

 ITEC SPIDER 04   Digitalna Avdio matrika   19"/1HU 
• 4 analogne Vhode in 4 analogne Izhode (na XLR/M/F) 
• 4 Zvočniške linije 
• 8 digitalni vhodi za krmiljenje in 8 digitalni izhodi za krmiljenje 
• Omrežni vmesnik, ki temelji na Ethernetu z100 Mbit/s 
• Serijski vmesnik za povezovanje notranjih in zunanjih komponent 
• Vgrajena 2GB Micro SD Flash Card namenjena za alarmna sporočila, glasbo 

itd.  256 Files do cca. 3 ur. 
• Istočasni prenos do 64 digitalnih audio kanalov v študio kakovosti. (48 kHz/24 

Bit), in 1,33ms konstantnim latenčnim časom. 
• REAL TIME Audio prenos - konstantna latenca  4,6 ms analog-in/analog-out 
• Integriran Real Time snemalnik za objave s časovnim zamikom 
• Spremljanje in nadzor Impedance zvočnikov in linije tudi v program modosu 
• Nadzor zvočniške linije z EOL 
• Avtomatska regulacija glasnosti, kompresor in omejevalnik/Limiter 
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GASLISKA KLICNA POSTAJA 
•  Alarmna klicna postaja v standardni izvedbi ohišja in nadzorne plošče. 
• Popolna ITEC*NET-sistemska komponenta v omrežju udeležencev. 
•  7 normiranih in prednastavljene gumbe 
• 3 standardizirani in vnaprej konfigurirani prikazi 
• Odstranljivi mikrofon z gumbom za govor 
• Nadzor mikrofona in nadzor linij 
• REAL TIME Audio prenos - konstantna latenca  4,6 ms analog-in/analog-out 
• Integriran Real Time snemalnik za objave s časovnim zamikom 
• Vgrajen Micro SD Card –Reader/Writer z max. 2GB  za alarmna sporočila, 

glasbo itd.  256 Files do cca. 3 ur. 
• Zagotavlja alarmna obvestila, alarm zvoke in glasbo 
• 2 Ethernet LAN vmesniki za povezavo z  ITEC  NET*DESIGN 

 
 

 SPIDERMIKE 2   NAMIZNA KLICNA POSTAJA  19 tipk 
• Namizna klicna postaja z  kondenzatorskim mikrofonom in gibljivim vratom 
• Popolna ITEC*NET-sistemska komponenta v omrežju udeležencev 
• 2-vrstični prikaz besedila 
• 19 prosto nastavljive tipke z posamičnim označenjem  
• Nadzorovan Mikrofon     ----   Vgrajen zvočnik 
• 1x NF Audio-Vhod (Line / Mic) in 1x  NF Audio-Izhod 
• 4x digitalne vhode, 6x digitalne izhode 
• Obvestila v živo / prenos zvoka v realnem času in Integriran Real Time 

snemalnik za objave s časovnim zamikom 
• Vgrajen Micro SD Card –Reader/Writer z max. 2GB  za alarmna sporočila, 

glasbo itd.  256 Files do cca. 3 ur. 
• Zagotavlja alarmna obvestila, alarm zvoke in glasbo 
• 2 Ethernet LAN vmesniki za povezavo z  ITEC NET*DESIGN 
• Razširljiv z extension moduli s prikazom stanja in stikala na ključ.  

 

 

 SPIDERMIKE 2  KEYBOARD EXTENSION    Razširitev klicne postaje  24 tipk 
● Opcijska razširitev za namizno postajo SPIDERMIKE 2 
● 24 prosto nastavljive tipke 
● Do 4x razširitveni moduli na klicno postajo SPIDERMIKE 2 z skupno 115 Tipk možno 
● Vstavljivi trakovi za označevanje posameznih tipk  
 

 

 
KEY SWITCH EXTENSION    Razširitev klicne postaje  (KABA)  
● Razširitev za klicno postajo SPIDERMIKE 2 s ključnim stikalom (Kaba) 
● Za zaklepanje ali sprostitev namizne klicne postaje 
 

 

 

KEY SWITCH EXTENSION     Razširitev klicne postaje  (NORDIC) 
● Razširitev za klicno postajo SPIDERMIKE 2 s ključnim stikalom (Nordic) 
● Za zaklepanje ali sprostitev namizne klicne postaje 
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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 
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EHTERNET SWITCHES 
 

 
 

 

 
ITEC Ethernet-Stikalo (2x4/2)     19"/1HU 

• Dve ločeni Ethernet stikali v enem ohišju 
• 2x 4 bakrena vrata (RJ45, 10/100 / 1000Base-T) 
• 2x LWL-Port (Duplex-SC) 
• Ohišje v 19'' / 1HU-Formatu 
• Omogoča ustvarjanje dosledno podvojenega omrežja 
• Delovanje v DC 24 V na osnovi EN 54-4-certificiranih napajalnih enot 

 

 

 INDUSTRIAL SWITCH Planet IGS-10020MT  
• 8x bakrena-vrata (RJ45, 10/100/1000Base-T) 
• 2x SFP-vmesnik (100/1000Base-X Dual-Mode s samodejnim zaznavanjem) za 

izvedbo optične povezave 
(za delovanje je potreben  optični adapter) 

• Vitko IP30 Kovinsko ohišje za zahtevna industrijska okolja 
• Delovna temperatura -40 do +75 °C  
• Redundantno napajanje z zaščito proti obratni polarnosti 
• Omogoča ustvarjanje redunantnega  omrežja 
• Podpira Ethernet-ESD-zaščito (< DC 6000 V) /  EFT-zaščito (< DC 6000 V) /  

'Spanning Tree Protocol' STP /  'Rapid Spanning Tree Protocol' RSTP /  
'Ethernet Ring Protection Switching' ERPS /  'Virtual Local Area Network' 
VLAN. 

 

 

 
INDUSTRIAL  MEDIA CONVERTER Planet IGT-805AT-Converter  

• 1x Bakrena-vrta (RJ45, 10/100/1000Base-T z Auto MDI / MDI-X Funkcijo) 
• 1x SFP-Vmesnik (100/1000Base-X Dual-Mode s samodejnim zaznavanjem) za 

izvedbo optične povezave (za delovanje je potreben  optični adapter) 
• Vitko IP30 Kovinsko ohišje za zahtevna industrijska okolja 
• Delovna temperatura -40 bis +75 °C  
• Redundantno napajanje z zaščito proti obratni polarnosti 
• Podpira Ethernet-ESD-Zaščito (< DC 6000 V) 
• Podpira EFT-Zaščito za omrežni priključek (< DC 6000 V) 

 
 

ADAPTERJI ZA OPTIČNE KABLE  MINI-GBIC MODULI ZA INDUSTRIAL SWITCH IN MEDIA CONVERTER 

 

 MGB-LX FOI-Adapter  
● SM-Transceivermodul za prenos podatkov prek optičnega kabla 
● SFP-Formfaktor za za priključitev v  SFP-Vmesnik 
● Priključitev možna med delovanjem 
● skladen z SFA Multisource Agreement (MSA) 
● Duplex-LC-Port 
● Max. dolžina kabla: 10 km 
 

 

 MGB-SX FOI-Adapter 
● MM-Transceivermodul za prenos podatkov prek optičnega kabla 
● SFP-Formfaktor za za priključitev v  SFP-Vmesnik 
● Priključitev možna med delovanjem 
● skladen z SFA Multisource Agreement (MSA) 
● Duplex-LC-Port 
● Max. dolžina kabla: 550 m 
 

 

 DEM-211 FOI-Adapter 
● MM-Transceivermodul za prenos podatkov prek optičnega kabla 
● SFP-Formfaktor za priključitev v  SFP-Vmesnik 
● Priključitev možna med delovanjem 
● skladen z SFA Multisource Agreement (MSA) 
● Duplex-LC-Port 
● Max. dolžina kabla: 2km 
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DIGITALNI MOČNOSTNI  OJAČEVALNIKI 
 

 
 

 

  
ITEC DIGIPOWER 2 X 250W  
● Poraba 10 W v  Standby-delovanju,  19'' ohišje 
● brez vzdrževanja hladilnega sistema,  brez ventilatorja 
● zaščitna vezja pred odprtim tokokrogom, kratkim stikom, previsoko temperaturo in 
nadtokom. 
 
VHODI 
● DC 24 V Napajanje  ● AC 230 V Napajanje    
● 2x Analogna Avdio vhoda  ● 2x Kontrolna vhoda  ● 2x Pilotton-Avdio vhoda 
 
IZHODI 
● 2x 100 V / 50 V močnostni izhodi à 250 W    
● 1x 100 V Močnostni izhod 500 W 
● 4x Status signal kontakti: AC-napajanje, DC-oskrba, IZHOD A, IZHOD B 
 

  

 
 

 

  
ITEC DIGIPOWER 4 X 150W     19"/2HU 
● Poraba 10 W v  Standby-delovanju,   19'' ohišje   
● brez vzdrževanja hladilnega sistema,  brez ventilatorja 
● zaščitna vezja pred odprtim tokokrogom, kratkim stikom, previsoko temperaturo in 
nadtokom. 
 
VHODI 
● DC 24 V Napajanje  ● AC 230 V Napajanje 
● 2x Analogna Bridge Avdio vhoda   
● 2x Kontrolna vhoda   
● 2x Pilotton-Avdio vhoda 
 
IZHODI 
● 4x 100 V / 50 V močnostni izhodi à 150 W   
● 2x 100 V Močnostni izhod à 300 W 
● 4x Status signal kontakti: AC-napajanje, DC-oskrba, IZHOD A/B, IZHOD C/D   
● 2x Bridge-Kontakta 
 
OPCIJA 
● RS485 za kaskadno zakasnitev vklopa (vhod in izhod) 
 

 

 
 

 
 

 

  
ITEC DIGIPOWER 1 X 250W    19"/2HU 
● Poraba 10 W v  Standby-delovanju,  19'' ohišje      
● brez vzdrževanja hladilnega sistema,  brez ventilatorja 
● zaščitna vezja pred odprtim tokokrogom, kratkim stikom, previsoko temperaturo in 
nadtokom. 
 
VHODI 
● DC 24 V Napajanje  ● AC 230 V Napajanje 
● 1x Analogni Avdio vhod   
● 1x Analogni Bridge-Avdio vhod   
● 1x Pilotton-Avdio vhoda 
 
IZHODI 
● 1x 100 V / 50 V močnostni izhod 250 W   
● 2x 100 V Močnostni izhod à 300 W 
● 3x Status signal kontakti: AC-napajanje, DC-oskrba, IZHOD A 
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NAPAJANJE – ZASILNO NAPJANJE 

 

 

ITEC  -  DSV54-4 
Digitalni napajalnik, certificiran v skladu z EN 54-4:1997 + A2: 
2006. 
Uporablja se za električno oskrbo komponent in modulov za polnjenje /  spremljanje  
akumulatorjev 24 Volt, Kapaziteta do 160  Ah! 

 

 
 

 

 

ZDSO-400-DR2   40-320 Ah NAPAJALNIK   19"/1HU 
● EN 54-4-certificirano 1997+A2:2006 
● Polnjenje, spremljanje in zaščita akumulatorjev za zasilno napajanje 
● Napajanje vseh sistem komponent s 24V DC 
● Zasilno napajanje vseh komponent sistema 
● Vhodna napetost 230 V / 50 Hz 
● Max. Kapaziteta zasilnih baterij: 320 Ah 

 

 
 

 

 

ZDSO-400-DR4   40-640 Ah NAPAJALNIK   19"/2HU 
● EN 54-4-certificirano 1997+A2:2006 
● Polnjenje, spremljanje in zaščita akumulatorjev za zasilno napajanje 
● Napajanje vseh sistem komponent s 24V DC 
● Zasilno napajanje vseh komponent sistema 
● Vhodna napetost 230 V / 50 Hz 
● Max. Kapaziteta zasilnih baterij: 640 Ah 

PRIKAZOVALNI in KONTROLNI PANELI - TIPKOVNICE 
 

 
  

 ITEC INDICATION BOARD  STATUS Prikazovalni Panel po EN 54-16       
● Prikazovalni Panel po EN 54-16 za optično in akustično javljanje Statusa 
● Barvno kodirani vidni pokazatelj delovanja, napaka in glasovno alarmiranje 
– Delovanje: Zeleno 
– Napaka: Rumeno 
– Alarm: Rdečo 
– Glasovni alarm: Rdečo 
● Javljanje napake z akustičnim  opozorilnim zvokom 
● Gumb za potrditev akustičnega opozorila 
● Izvedba: 19", 1 HE 
 

 

 

 ITEC CONTROL PANEL    Alarm- Prikazovalni Panel po EN 54-16     
● Sprožitev glasovnih alarmov 
– Sprožitev: Rdeča LED-Tipka 
– Ponastavitev: Črna Tipka 
– Mute: Zelena LED-Tipka 
● Prikaz stanja sistema 
● Tipka za potrditev – kvitiranje napak: Črn 
● Izvedba: 19", 1 HE 
 

 

 ITEC INDICATION BOARD OPEN FRAME   STATUS  
Prikazovalni Panel po EN 54-16  
● Prikazovalni Panel po EN 54-16 za optično in akustično javljanje Statusa 
● Barvno kodirani vidni pokazatelj delovanja, napaka in glasovno alarmiranje 
● Javljanje napake z akustičnim  opozorilnim zvokom 
● Gumb za potrditev akustičnega opozorila 
● Izvedba: OPEN FRAME 
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 ITEC UP REMOTE CONTROL    Daljinska Nadzorna plošča   
● Tipke in zaslon za izbor kanalov 
● Prilagoditev glasnosti 
● Možnost priključitve do 16 daljinskih upravljalnih plošč prek vmesnika RS485 na 
digitalni avdio matrikah ITEC SPIDER 44, ITEC SPIDER 04 oder ITEC SPIDERLINE 16 
● Dostava z montažnim okvirjem 
● Za vgradnjo v pod ometno dozo 
● 4-polni kabli za vmesnik RS485 in napajanje 
 

DODATNA OPREMA IN OPCIJE 

 

 ATP AF2GUD-2*** SD 2 GB  INDUSTRIAL SD CARD 
● 2 GByte Micro SD-Kartica za ITEC*NET komponente 
● Do 256 Avdio dadotek s skupnim časom do 3ur 
● Za industrijsko uporabo 
● Nepremočljiva 
● Tesna proti prahu 
● Zagotovljena hramba podatkov: > 10 let 
 

 

 ITEC EARTH FAULT MONITORING   24V 
● za spremljanje 24 volt električnih kablov za sistem komponente 
● Se uporablja z oddaljenimi komponentami sistema (potrebno takoj, ko 24 V linija 
zapusti sistemsko omarico za napajanje komponent, kot je npr. gasilska klicna postaja) 
● Splošno poroča o napaki pri preklopu releja (Napaka / Okay) 
● Prikaz napake na modulo preko LED 
● Stikalo za zniževanje občutljivosti (10k) preko jumper 
●modul za vgradnjo v sistem ohišja 
● Vse povezave z vtičnimi sponkami 
 

 

 ITEC IO EXPANDER    IN/OUT Razširitev digital 16 
● ITEC*NET IO Expander je razširitveni vmesnik za Spider omrežne komponente. 
Vsak modul se poveže na Spider omrežne komponente prek dvožičnega ITEC BUS. 
Kompatibilen s ITEC SPIDER 44, ITEC SPIDER 04 ali ITEC SPIDERLINE 16 
● Komunikacija poteka preko RS485 ali RS232-Vmesnike 
● Razširi digitalne Avdio-matrike ITEC SPIDER 44, ITEC SPIDER 04 ali ITEC 
SPIDERLINE 16 z dodatnimi 16 digitalnimi izhodi. 
● Izhodi so galvansko ločeni. 
● Razširi digitalne Avdio-matrike ITEC SPIDER 44, ITEC SPIDER 04 ali ITEC 
SPIDERLINE 16  z dodatnimi 16 digitalnimi Vhodi. 
● Razširi digitalne Avdio-matrike z dodatnimi 8 analognimi Vhodi. 
 

 

 ITEC RELAIS EXTENSION   OUT Razširitveni rele  8 
● Razširi digitalne Avdio-matrike ITEC SPIDER 44, ITEC SPIDER 04 ali ITEC 
SPIDERLINE 16  z dodatnimi 8 digitalnimi izhodi. 
● Modul vsebuje 8 relejev s preklopnim kontaktom. 
● Največja dopustna napetost za preklopitev releje je trenutno 7A na vsak rele pri AC ali 
DC 24V 
● Komunikacija poteka preko  RS232-Vmesnika 

 

 ITEC AVC MIC   Mikrofon  za samodejni nadzor glasnosti   
● Podpira samodejno prilagajanje glasnosti glede na hrup v okolju.  
● Phantomsko  napajanje preko avtomatskega modula za nadzor glasnosti AVC 
MONITORING MODUL (ločeni napajanje ni potrebno) 
● Elektret kondenzator mikrofon  v IP65 zaščitnem ohišju 
● Za uporabo z digitalnimi Avdio-matrikami ITEC SPIDER 44, ITEC SPIDER 04 ali ITEC 
SPIDERLINE 16 
● Simetrični - uravnotežen izhod: Nastavljiv nivo Mikrofon / Line 
● Mikrofon ravni in line ravni zelo odporni proti motenj  
● Enostavna vgradnja in namestitev 
● Priključitev na 3polni terminal 
● Linearni frekvenčni odziv od 100 Hz do 10 kHz 
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 ITEC AVC MONITORING MODUL    Modul  za samodejni nadzor glasnosti 
● Podpira samodejno prilagajanje glasnosti glede na hrup v okolju. 
●Priključitev do 4 ITEC AVC MIC možno 
● Podpira Mikrofon- in Line-Pegel 
● Zagotavlja oskrbo povezanih mikrofonov s fantomsko napetostjo 12V 
● Za namestitev v sistemski omarici (pripravljena za DIN letev TS35) 
● Vse povezave preko vtične sponke 
● Sporočilo o napaki preko rele stikala (Fault / Okay) 

 

 ITEC END OF LINE MODUL   EOL3  active 
● Za spremljanje linije zvočnikov, prekinitev linije/kabla in kratek stik 
● Spremljanje po EN 54-16 
● Naslovljivo: nastvitev do 16 različnih naslovov možna. 
● Naslavljanje dopušča, poleg glavne linije, poljubne strukture z do 16 končnicami. 
● Zanesljivo zaznavanje preloma kablov v vsaki veji linije zvočnikov 
● Primeren za 100 V, 70 V, 50 V in 25 V-zvočniške linije 
● Nobeni dodatni kabli niso potrebni, deluje s standardno dvožično linijo zvočnikov. 
● Povratna linija v centralo ni potrebna.  
 

 

 ITEC LINE DETECTION MODUL  
Modul za odkrivanje napak v liniji zvočnikov  100V  
● Separator za uporabo na 100V zvočniški liniji 
● Zaznava in izolira kratek stik na 100 V zvočniški liniji/kabel v zelo kratkem času 
● Zanesljivo odkriva napake, zemlja, kratki stik, prekinitev in impedance pri odstopanju, 
večja od 10.% 
● Primeren za 100 V, 70 V, 50 V in 25 V-zvočniške linije. 

 

 Repeater (CAT5)  
● Podaljša 100 Mbit/Sek-Ethernet za 100 m 
 

KONFIGURACIJA SISTEMA     ITEC   NET*DESIGN 
Windows aplikacija za konfiguracijo in nadzor celotnega ITEC*NET omrežja.  

 

 Vključen 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 v realnem času posodabljanje ter krmiljenje DSPjev  
in kontrolo vseh vgrajenih ITEC*NET komponent - opreme od kjerkoli v omrežju.   
Obsežna paleta za nadzor, spremljanje in beleženje vseh funkcij zagotavlja 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 
 

 

 ITEC*NET API (Application Programming Interface) 
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. 
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OMARE za SISTEMSKE KOMPONENTE 

 

 Npr.  Rittal  42HU / 40HU / 24HU / 22HU, 800x800 
● 19" 
● Zunanje mere: 800 x 800 mm 
● Aktivno prezračevanje 
● Vhdona vrata iz aluminija s ključavnico 
● Zadnja vrata iz jeklene pločevine s ključavnico 
● Strešna plošča z kabelsko napeljavo 
● Podstavek s štirimi vogalnimi kosi in pripadajočimi ploščami 
 

BATERIJE - AKUMULATORJI 
 

 

 Npr. MXL 40-12-Baterija-akumulator 
● Svinčena akumulatorska baterija brez vzdrževanja 
● Kapaziteta: 40 Ah 
● Napetost: 12 V 
● Polnilna 
● Neprepustna za pline 
● Brez kislin 
 

 

 Npr. MXL 65-12- Baterija-akumulator 
● Svinčena akumulatorska baterija brez vzdrževanja 
● Kapaziteta: 65 Ah 
● Napetost: 12 V 
● Polnilna 
● Neprepustna za pline 
● Brez kislin 

 

 Npr. MXL 100-12-FT- Baterija-akumulator  
● Svinčena akumulatorska baterija brez vzdrževanja 
● Kapaziteta: 100 Ah 
● Napetost: 12 V 
● Polnilna 
● Neprepustna za pline 
● Brez kislin 

 

 Npr. MXL 150-12- Baterija-akumulator 
● Svinčena akumulatorska baterija brez vzdrževanja 
● Kapaziteta: 150 Ah 
● Napetost: 12 V 
● Polnilna 
● Neprepustna za pline 
● Brez kislin 
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ITEC*NET  /  VAN - VOICE ALERT NET  Winner Sinus award 2010 

 
ITEC*NET je MULTI-KANALNO avdio omrežje, ki temelji na osnovi Ethernet IEEE802.3  
za istočasni digitalni prenos do 64 avdio kanalov v studio kakovosti (48kHz/24Bit) s konstantnim latenčnim časom  1,33ms.  
 

  ITEC*NET – dva v enem. 
• Požarno ozvočenje, opozorila - Alarm in evakuacije 
• Splošno ozvočenje, za glasbo v ozadju, reklamna in druga sporočila ter glasovna  sporočila v živo. 

 
 

              ITEC*NET  
Avdio sistem za požarno alarmiranje, ELA, nujne klice, evakuacije, glasbo, Broadcasting, .... 
Primernen je za majhne aplikacije, kot tudi za najzahtevnejše aplikacije uporabe decentralnih zvočnih sistemov za velike 
dogodke.  Za velike ter majhne objekte, glasovna sporočila v živo ali preko predposnetih sporočil, za glasovno alarmiranje, 
in/ali Elektro-akustične evakuacije.   
Komponente sistema so certificirani po EN 54-4, EN 54-16, EN 54-24, EN 60849 
ITEC*NET je izpolnil vse pogoje za pridobitev certifikatov proizvajalca in jih v mnogih primerih celo presegel. 
ITEC*NET  že od samega začetka pri razvoju upošteva vse te zahteve. 
 
ITEC*NET je po večletnih izkušnjah v manjših, srednjih ter v trenutno svetovno največji aplikaciji ozvočenja (Projekt Abu Dhabi) 
dokazal svoje sposobnosti in zanesljivosti.  
ITEC*NET certified sistem ponuja našim strankam prepričljive prednosti na področju inteligentnega nadzora stavbe, 
odpravljanja napak, razumljivost govora ter sporočil. 
 
Zaradi decentraliziranega koncepta ITEC*NET so možne realizacije popolnoma redunantnega sistema za najvišjo raven 
varnosti. 
 
ITEC CERTIFICIRANI DIGITALNI Evakuacijski in varnostni zvočni 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  
Impressum: 
Možnosti dostave in tehnične spremembe so pridržane. Vse informacije so brez jamstva, tehnične spremembe so možne kadarkoli. 
©  ITEC-AUDIO Vse pravice modelov-izdelkov, nihove zasnove in delovanje so pridržane. 
  
Objavil: 
ITEC-AUDIO SLOVENIJA – ETBIN KLEMENČIČ s.p. 
ROŠNJA 5E 
2205 STARŠE 
Tel.: 041 996 535 
info@itec.si 
www.itec.si  -  www.itec-audio.si   www.evakuacije.si   
V.1   -  03.03.2010 
V.2   -  05.06.2014 
V.3   -  06.05.2017 
V.4   -  10.01.2018 zadnja sprememba 
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