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Swiss Made
EVAC-MC
Het compacte «gesproken woord» alarm systeem met masterklok voor scholen

Vaak onzichtbaar, maar altijd on-
miskenbaar, dat zijn al meer dan 
45 jaar de innovatieve ideeën van 
g+m elektronik ag. Met onze elekt-
roakoestische ontwikkelingen zetten 
we keer op keer nieuwe maatstaven 
in de markt, zowel in Europa als ver 
daarbuiten.

Onze merknaam staat voor Zwitser-
se waarden en Zwitserse kwaliteit. 
Energiek en toekomstgericht. Met 
de voor ons kenmerkende knowhow 
ontwikkelen, ontwerpen en produ-
ceren we trendsettende oplossin-
gen. Onze grote innovatiekracht en 
jarenlange ervaring garanderen u 
kwalitatief hoogwaardige producten 
met een lange levensduur en met 
een hoge graad van  bedieningsvri-
endelijkheid.
 
g+m elektronik ag ontwikkelt en pro-
duceert volgens de laatste interna-
tionale standaards zoals ISO 9001, 
EN 54-16, EN 54-17, EN 54-24, de 
NEN 25-75 en tot slot de BS5839.

swisssystems.nl

International Partners: 
https://www.gm-elektronik.swiss/en/gm-subsidiariesagents

http://www.ontruimingen-klokken-versterkers.nl
https://www.gm-elektronik.swiss/en/gm-subsidiariesagents
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

EVAC-MC
COMPACT «GESPROKEN WOORD» 
ALARM SYSTEEM MET MASTERKLOK EN 
GEÏNTEGREERDE NOODVOEDING

DE COMPACTE OPLOSSING VOOR ELKE SCHOOL

Het EVAC-MC systeem is een compact «gesproken woord» 
alarmeringssysteem, perfect voor gebruik op scholen, met 
een geïntegreerde masterklok. Met als doel om analoge en 
digitale nevenklokken aan te sturen, geprogrammeerde- en 
tijd gestuurde boodschappen en lestijden te laten horen, 
gesproken mededelingen om te kunnen roepen, achter-
grondmuziek af te spelen en tot slot veiligheidssignalen en 
boodschappen te genereren. De geïntegreerde noodvoe-
ding garandeert de werking tijdens het wegvallen van de 
230 V netspanning. 
Het systeem is toepasbaar in alle gebouwen en installaties 
waar doelgericht en tegelijkertijd in meerdere of alle ruimtes 
gesproken informatie gewenst is. Tijd gebonden signalen 
zoals een pauzegong kunnen ook worden geïntegreerd.

LC-CD
De 250 Watt digitale mengversterker, 
met 100 Volt technologie en 6 ingan-
gen, maakt het mogelijk om tekst- of 
geluidssignalen in grote gebieden af 
te spelen ongeacht de positie van de 
luidsprekers en de combinatie in typen 
daarvan. Twee tijd geprogrammeerde 
audio files kunnen, indien gewenst, 
worden afgespeeld en het APS-301 
microfoon-bedienpaneel maakt het 
mogelijk om gesproken mededelin-
gen, voorzien van belangrijke en indi-
viduele informatie aan relevante perso-
nen, in alle ruimtes om te roepen. De 
LC-CD-EXT-8 unit maakt het optio-
neel mogelijk om dit in 8 verschillende 
zones te doen, zelfs in combinatie met 
meer dan 1 microfoon-bedienpaneel.

EVAC-MC programmeerbare unit met masterklok en noodvoeding

• Geïntegreerde SD kaart om tijd gebonden signalen te programmeren

•  Uitgang die zowel via de «time-code» of «puls» methode  analoge en  
digitale klokken synchroniseert

• Aansluiting voor een DCF- of een GPS antenne 

• Tijd gestuurde contacten (2) en audio uitgangen (2) met DIP-switch voorselectie (Audio 1)

• 2 afgeschermde schakelaars ten behoeve van voor gedefinieerde tekst files

• 1 reset schakelaar voor «alarm reset» en «zoemer uit» bij spanningsuitval

• Geïntegreerde noodvoeding die bij 230 V spanningsuitval in werking komt  

LC-CD-250 unit

• Digitale versterker LC-CD, 250 W / 100 V

• 6 (4) universele ingangen voor microfoons of AUX

• Prioriteitscontacten voor de activatie «gesproken woord» via de EVAC-MC

EVAC-MC
Deze unit combineert een masterklok 
en een noodvoeding in één systeem. 
Twee toetsen bedienen 2 vrij program-
meerbare tekst files en een derde toets 
wordt als reset toets gebruikt (alarm 
reset en «zoemer-uit») 
 
De masterklok is voor de aansturing 
van zowel analoge- als digitale ne-
venklokken via tweedraads bekabeling 
waarbij gekozen kan worden tussen 
TC (time-code) of Puls techniek. Het 
tijdsignaal wordt naar keuze via een 
DCF- of GPS antenne gesynchronise-
erd. Daarbij kan de software, welke is 
opgeslagen op een SD-kaart, worden 
gebruikt voor het programmeren van 
tijd gebonden contacten of signalen 

zoals bijvoorbeeld de automatische 
omschakeling van zomer- naar win-
tertijd of een vakantierooster instelling. 
Het type geluidssignaal (audio 1) kan 
eenvoudig via een DIP-switch worden 
geselecteerd.

De afgeschermde toetsen (twee han-
delingen nodig) activeren tekst files die 
personen kunnen informeren die zich 
in afzonderlijke ruimtes of een kritische 
situatie bevinden. De geïntegreerde 
noodvoeding met zijn eigen laad-con-
troller maakt het mogelijk om het sys-
teem te laten functioneren tijdens een 
230 Volt spanningsuitval.
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LC-CD-250 
 
Vermogen  250 W 
Frequentie  50 Hz to 20'000 Hz (-3 dB)
Distorsie factor   THD < 0.15 % 1 kHz full load and P1/10
Signal-to-noise ratio   > 85 dB

Ingang USB    For programming with User-Interface 
Ingang 1   MIC 1: -63 dB, 200 Ω sym.  
  socket XLR 5 with priority, with phantom power 
Ingang 2 (programmeerbaar)  MIC 2: -63 dB, 200 Ω sym.  

 socket XLR 5 with priority, with phantom power, 
 or AUX 1: -10 dB, 47 kΩ, asym., with sockets RCA 

Ingang 3 (programmeerbaar) MIC 3: -63 dB, 200 Ω sym.  
  socket XLR 5 with priority, with phantom power, 
  or AUX 2: -10 dB, 47 kΩ, asym., with sockets RCA
Ingang 4   AUX 3: -10 dB, 47 kΩ, asym., with sockets RCA
Ingang 5  AUX 4: -10 dB, 47 kΩ, asym., with sockets RCA
Ingang 6   AUX 5: -10 dB, 47 kΩ, asym., with sockets RCA

Uitgang 1  100 V uitgang met connector
Uitgang 2  0 dB tulp / CINCH stekker

Control uitgang  Data-S voor connectie met uitbreidingsunit LC-CD-EXT8 met RJ-12
Beveiliging / Veiligheid Overbelasting, inactief, kortsluiting, overspanning, onderspanning,  
  spanningsuitval en oververhitting 
Aansluitspanning  180–250 V AC, 50 / 60 Hz with PFC > 0.95 
Efficiency  > 82 %
Gewicht  7 kg
Afmetingen (B x H x D) 425 x 89 x 320 mm
Rackmounting 19"   Met adapter 19", 2 U, type Nº MC-42

 
EVAC-MC

Ingang  GPS- of DCF ontvanger
Ingang  Slot voor SD-kaart, max. 16 GB voor geheugen van tijd- en audio files
Ingang binair 1 / 2 / 3  Potentiaal vrije contacten
Uitgang nevenklokken 1.8 A, 2-draads, time-code of pulse
Binaire uitgang  2 tijd gestuurd, potentiaal vrij (3 & 4)
Analoge uitgang 1  Audio 1 (via een DIP-switch in te stellen)
Analoge uitgang 2  Audio 2 (vaste gedefinieerde file)
Uitgang noodvoeding 250 W, 55 V DC
DIP-switch  Selectie van de file voor audio uitgang 1
Aansluitspanning  180–250 V AC, 50 / 60 Hz
Weight  3.2 kg
Dimensions (W × H × D) 425 × 85 × 320 mm
Rackmounting 19"   With adapter 19", 2 U, Ref. MC-42

External Trigger 1
External Trigger 2

External Trigger RESET
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