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Liczba pól do zaprogramowania 8
Liczba obsługiwanych grup 8
Interfejs użytkownika Przyciski mechaniczne
Typ mikrofonu "gęsia szyja" (wkładka
pojemnościowa, elektretowa)
Wskaźniki LED Praca, alarm, uszkodzenie,
wybór strefy / grupy stref
Materiał obudowy ABS

Stacje mikrofonowe serii PSM (PSM8/PSM WJB-V3) służą do nadawania
informacyjnych komunikatów słownych oraz zdalnego wywoływania
komunikatów cyfrowych do wybranych stref (grup stref) systemu DSO
SINAPS DIVA8. Mikrofony PSM mają zbliżone możliwości sterowania DSO jak
zaawansowane PSS, z tą różnicą, że posiadają mniejszą ilość przycisków do
zaprogramowania oraz nie mogą być wykorzystywane jako mikrofony
strażaka. W komplecie z mikrofonem dostarczany jest interfejs
komunikacyjny JUNCTION-BOX oraz 10 żyłowy ekranowany przewód
zakończony wtykami 10P10C, służący do podłączenia pulpitu do interfejsu.
Do centrali DSO DIVA8 można podłączyć jednocześnie do 10 mikrofonów
PSM w ciągu, przy użyciu kolejnych interfejsów JUNCTION-BOX. Ilość
przycisków obecną w pulpitach PSM można zwiększyć poprzez dodanie do
nich klawiatur rozszerzających PPM-KP.

Parametry techniczne  
Liczba pól do zaprogramowania 8
Liczba obsługiwanych grup 8
Interfejs użytkownika Przyciski mechaniczne
Typ mikrofonu "gęsia szyja" (wkładka pojemnościowa,

elektretowa)
Wskaźniki LED Praca, alarm, uszkodzenie, wybór strefy /

grupy stref
Komunikacja RS485 (przewód czteroparowy, ekranowany

kat. 5)
Źródło zasilania Centrala systemu DSO, zasilenie lokalne z

zasilacza EN54-4
Napięcie zasilania 24 V DC
Pobór prądu w stanie czuwania 120 mA
Pobór prądu w stanie alarmu 200 mA
Temperatura pracy 0 ... +40 °C
Materiał obudowy ABS
Kolor RAL7035 (szary)

Ateis PSM WJB-V3
Pulpit mikrofonowy informacyjny, 8 przycisków wyboru stref, bez dodat. obudowy


