
AD101 ASKERİ GEMİLER İÇİN ÜRETİLEN BİR ALARM VE ANONS SİSTEMİDİR SİSTEM MODÜLER YAPISI                      
SAYESİNDE ÇEŞİTLİ GEREKSİNİMLERİ KARŞILAYABİLİR VE FARKLI YAPILANDIRMALAR OLUŞTURABİLİR.

AD101 Alarm ve Anons S�stem�, gel�şm�ş 
özell�kler� ve entegre yapısı �le asker�                    
gem�ler�n alarm ve anons �ht�yaçlarını tam 
olarak karşılar. S�stem, Karel marka asker� 
gem� PBX'ler� �le entegre ed�leb�l�r ve �ht�yaç 
durumunda, gem�dek� tüm telefonlar                  
aracılığı �le alarm ve anonslar kolayca 
duyurulab�l�r. S�stem ayrıca Muhabere          
Anahtarlama S�stem� �le yetk�lend�r�lm�ş 
kullanıcı �stasyonlarına da entegre ed�leb�l�r.

AD101 bölgesel �ht�yaçlara göre de yapılan-
dırılab�l�r. İlg�l� bölgen�n �ht�yaçlarına göre 
alarm, anons ve müz�k yayını yapılab�l�r.
S�stem�n güç kaynağı ve ampl�f�katörü (ses 
yükseltme b�r�mler�), har�c� etk�lere karşı 
korunması amacıyla s�stem�n ana panel� 
�ç�ne yerleşt�r�lm�şt�r.

AD101 çoklu ürünler�n b�rl�kte çalıştığı 
modüler b�r yapıya sah�pt�r. S�stem aşağıdak� 
b�leşenlerden oluşur:

Genel Kontrol Panel� - APD101
Müz�k Kontrol B�r�m� - ASD101
Alarm Anons İstasyonu - AAD101
Çeş�tl� t�plerde hoparlörler - AHD101
Dağıtım kutuları - ADD101

Alarm anons �stasyonlarının yazılımları 
merkez� genel kontrol b�r�m� �le 
yönet�leb�l�r/güncelleneb�l�r. Bu özell�k 
s�steme yen� fonks�yonların kolayca entegre 
ed�lmes�n� sağlar.
Hoparlörler merkez� b�r�mden kontrol ed�l�r. 
Ampl�f�katör b�r�mler� genel kontrol b�r�m�nden 
yönet�l�r.
Hoparlörler merkez� b�r�mden susturulab�l�r. 
Böylece anons konumundan kaynaklanan 
ger� besleme ve gürültüler önlen�r. Ayrıca, 
kısa devre sorunları da ortadan kalkar.
Müz�k yayını �ç�n radyo �stasyonlarının                     
yönet�m� ayrı b�r b�r�m �le yapılır ve yazılım 
aracılığı �le uygulanır.
S�stem kurulum ve bakım kolaylığı sağlayacak 
şek�lde tasarlanmıştır. Modüler yapısı 
sayes�nde, sorunlu ün�teler s�stem bütünlüğünü 
bozmadan kolayca değ�şt�r�leb�l�r.
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AD101 s�stem�n�n özel fonks�yonları: 
• Alarm anons �stasyonlarındak� kullanıcı ekranlarından, 
   alarmlar ve anonslar kullanıcı ekranları ve 
   butonları kullanılarak kolayca yayınlanab�l�r.
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S�stem MIL-STD 461E ve MIL-STD-810F 
asker� standartları �le uyumludur.
Korozyon, t�treş�m ve d�ğer sorunlara karşı 
koruma amacıyla s�stemde asker�                      
konektörler kullanılır.
S�stem�n tamamı AC/DC güç kaynağı �le 
desteklen�r. Güç kaynağı paraz�t� önlemek 
amacı �le f�ltrelen�r.
S�stem, yönet�m yazılımı �le müşter� 
�stekler�ne göre esnek yapıda konf�güre 
ed�leb�l�r.
S�stem MODBUS arab�r�m� üzer�nden 
Muhabere Anahtarlama S�stem� (MAS) �le 
�let�ş�m kurab�l�r.
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