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TALEVARSLINGSANLÆG
TAVA 300
TAVA 300 er et EN54-16 certi� ceret og EN54-4 cer-
ti� ceret evakueringssystem med integreret hoved- 
og backup strømforsyning, interne backup batterier, 
integreret oplader og batteritester. 

Anlægget har 1 zone med redundant højttalerlinje 
og backupforstærker. Hoved- og backupforstærker i 
klasse D “Pure Path” ™.

Samlet 300W, 100V på redundant højttalerlinje (A + 
B). Systemet har impedans overvågning af højttale-
rekredsene og kræver derfor ikke en linjeendemod-
stand. (EOL)

Frontpanelet er udstyret med en overvåget PPT 
nød-mikrofon, direkte afsendelse af meddelelses-
taster, navigationstaster og stort LCD display.

Line output til aktiv subwoofer; lydbeskeder gemt 
på SD 16bit 48kHz: 8 almindelige meddelelser med 
aktivering fra dedikeret input. 2 overvågede kontak-
ter til aktivering af nødmeddelelser.

Anlægget er til vægmontering, og batterierne mon-
teres direkte i bunden af anlægget. 

System kapacitet 
  TAVA 300 har 1 zone A/B, 2 højttaler kredse. Der 

kan tilsluttes op til 4 mikrofoner. Centralen har 
en e� ekt på 300W. Der kan kobles op til 8 anlæg i 
netværk.

Teknisk data

  1 zone.

  Højttaler kredse: 2 stk.

  Mikrofoner: Op til 4 stk.

  Netværk: Op til 8 anlæg.

  Batteri: 48V DC 4 blokke PB. 

  E� ekt: 300W.

  Integreret evakuerings-
system.

  Redundante højttalerlinjer 
(A + B).

  DSP-baseret arkitektur i fuld 
kvalitet med digital lyd.

  Indbygget EN54-4 strøm-
forsyning og batterier.

  8 meddelelser til generelle 
formål.

  2 stemmealarmbeskeder 
(overvågede indgangs-
udløsere).

  Baggrundsmusikinput.

  Ethernet.

  Anlægget vejer 22,6 kg.

Mål - Front Mål - Side

Tilbehør - Brandtryk

Tilbehør til TAVA 300 systemet

  Mikrofoner
DBEVF - Brandmandsmikrofon
DBE01 - Bordmikrofon
DM101 - Bordmikrofon

  Højttalere
Alle højttalere i sortimentet passer til TAVA 300 systemet

  Netværksstik

  Brandtryk - orange
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