
W niniejszym artykule przedstawiono 
podstawowe cechy systemu oraz przykła-
dowe aplikacje jego zastosowania wraz 
z zaletami i opisem funkcjonalnym wyni-
kającymi ze stosowania urządzeń NETIO.

OPIS URZĄDZANIA:

NETIO (Sieciowy Wzmacniacz Mocy) 
został zaprojektowany z myślą o rozpro-
szonych sieciowych architekturach i aplika-
cjach wymagających wysokiego poziomu 
niezawodności pracy.
NETIO to kompaktowy wysokiej klasy 
wzmacniacz dla linii 100V, który ofe-
ruje funkcjonalność cyfrowej sieci audio. 
 Urządzenie zostało zaprojektowane 
zarówno z myślą o małych autonomicz-
nych aplikacjach, jak również rozproszo-
nych sieciowych systemach PA. System 

daje możliwość podłączenia do 254 urzą-
dzeń pracujących w ramach jednej sieci 
i przekazywania do 45 globalnych sygna-
łów audio o wysokiej rozdzielności (48 kHz, 
32-bitowe). Jednocześnie Netio jest dosko-
nałym rozwiązaniem dla małych obiek-
tów, wymagających nagłośnienia (sklepy, 
hotele) jak również zespołu rozproszonych 
obiektów (zakłady przemysłowe).
NETIO może odbierać sygnały audio 
z innych urządzeń NETIO za pośrednic-
twem standardowej sieci TCP/IP lub lokal-
nie za pośrednictwem zewnętrznych źró-
deł podłączonych do analogowych wejść 
audio. NETIO umożliwia również przyłą-
czenie mikrofonów sieciowych i/lub ana-
logowych celem nadawania komunikatów 
słownych lokalnie lub globalnie. Ponadto 
wbudowana pamięć umożliwia przecho-
wywanie przygotowanych i wgranych 
wcześniej komunikatów automatycznych. 

Po przyłączeniu mikrofonu tła akustycz-
nego NETIO może regulować poziom 
wyjściowy wzmacniacza w zależności od 
warunków panujących w nagłaśnianym 
obszarze.
NETIO to dwukanałowy energooszczędny 
wzmacniacz sieciowy klasy D o mocy 
znamionowej 2x 320 W posiadający wbu-
dowany procesor DSP oferujący szereg 
zaawansowanych funkcji przetwarzania 
audio, takich jak eliminator sprzężeń, limi-
ter audio, definiowanie opóźnień na liniach 
oraz korektory parametryczne zarówno na 
wejściach jak i wyjściach audio.
Wzmacniacz został zaprojektowany w tech-
nologii Plug & Play i jest gotowy do pracy po 
postawieniu na biurku i podłączeniu oka-
blowania do złączy umieszczonych z tyłu 
urządzenia. Fabryczną konfigurację można 
również edytować i dowolnie modyfikować 
przy użyciu intuicyjnego oprogramowania.

Ambient System Sp. z o. o. po wdrożeniu certyfikowanych dźwiękowych systemów ostrze-

gawczych typu MULTIVES i miniVES wprowadza na rynek kolejny nowy produkt przezna-

czony dla rozproszonych aplikacji Public Address – Sieciowy Wzmacniacz Mocy NETIO. 

Dla intuicyjnej i łatwej obsługi na froncie urządzenia zlokalizowano kolorowy wyświetlacz dotykowy dający bezpośredni dostęp do 
funkcji zarządzania i monitorowania systemem:
 » Informacja o stanie stref: usterka, zablo-

kowana lub odgrywanie źródła audio,
 » Prosta aktywacja matrycy poprzez 

wybór strefy/grupy i wejścia audio/

komunikatu,
 » Przegląd rejestru usterek systemowych,
 » Podgląd impedancji linii głośnikowej 

lokalnej i globalnej,

 » Globalne zarządzanie sygnałem audio 
przez sieć.

GŁÓWNE CECHY NETIO:

 » Sieciowy wzmacniacz mocy z cyfrowym 
przetwarzaniem sygnału

 » W sieci może być podłączonych do 254 
urządzeń przekazując 45 globalnych 
sygnałów audio o wysokiej rozdzielczo-
ści (48 kHz, 32-bitowe)

 » Funkcja Interkomu pomiędzy mikrofo-
nami IP a NETIO

 » Intuicyjne i łatwe w obsłudze 
oprogramowanie

 » Zaprojektowany pod kątem wysokiej 
energooszczędności

 » Redundantne źródło zasilania z łado-
warką akumulatorów

 » W pełni zintegrowany z oprogramowa-
niem do zarządzania

 » Opcjonalny mikrofon tła

Do 45 kanałów audio współdzielonych 
przez sieć między urządzeniami NETIO

Cat 5e / Cat 6 Cat 5e / Cat 6

Do 8 linii głośnikowych

ABT-DMS-LCD
Mikrofon Strefowy

8

Do 8 linii głośnikowych

ABT-M04 / Mikrofon

8

Do 8 linii głośnikowych

ABT-DFMS
Mikrofon Strażaka

Do 8 linii głośnikowych

ABT-M01 / Mikrofon

8

8

Światłowód
wielomodowy / jednomodowy

Przykład aplikacji rozproszonej

NETIO – NADZOROWANY 
WZMACNIACZ DO APLIKACJI SIECIOWYCH

NOWOŚĆ!



OBIEKT PRZEMYSŁOWY  
– sieciowy system rozgłaszania

 » NETIO umożliwia połączenie wielu 
obiektów przemysłowych w jeden sys-
tem. Okablowanie sieciowe pomiędzy 
urządzeniami wykonane w postaci 
pętli światłowodowej gwarantuje, że 
pojedyncze uszkodzenie okablowania, 
występujące w dowolnym miejscu, nie 
ma żadnego wpływy na poprawne dzia-
łanie systemu;

 » Mikrofon zlokalizowany w budynku 
głównym umożliwiają nadawanie 
komunikatów słownych i/lub automa-
tycznych do wybranych stref głośniko-
wych we wszystkich obiektach; 

BUDYNEK GŁÓWNY

OBIEKT PRZEMYSŁOWY / sieciowy system rozgłaszania
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PRZYKŁADOWE APLIKACJE:

Nagłośnienie SKLEPU
 » Mikrofon strefowy na stanowisku 

kasowym:
 Ű nadawanie komunikatów słownych
 Ű swobodnie programowalne przy-

ciski – aktywacja danego przyci-
sku może skutkować nadaniem 
określonego wcześniej zapisanego 
komunikatu w centrali systemu, 
np.:  wezwanie kierownika sklepu, 
przekazanie informacji o wolnej 
kasie do klientów itp.;

 » Mikrofon strefowy w części biurowej:
 Ű stanowi panel sterowniczy systemu 

nagłośnienia – umożliwia m. in. 
wybór strefy, załączenie i wyłącza-
nie poszczególnych źródeł dźwięku, 
czy też regulację poziomu dźwięku.

 » Wbudowane wejście audio umożliwia 
podłączenie zewnętrznych urządzeń – 
nadawanie tła muzycznego informacji 
reklamowych w obszarze sklepu.

SWITCH

CD / MP3

MIKROFON
strefowy

KASA 1

MIKROFON
strefowy

KASA 2

MIKROFON
strefowy

KASA 3

MIKROFON
strefowy

KASA 4

MIKROFON
strefowy

KASA 5

MIKROFON
strefowy

KASA 6

L7 L1

L6

L8

F/UTP kat.5e F/UTP kat.5e F/UTP kat.5e F/UTP kat.5e F/UTP kat.5e F/UTP kat.5e

SKLEP
6 linii
głośnikowych

ZAPLECZE
/ BIURA

2 linie 
głośnikowe

SKLEP / nagłośnienie

F/UTP kat.5e

Artykuł firmy:
AMBIENT SYSTEM Sp. z o.o. 
mgr inż. Imię Nazwisko
Funkcja stanowisko funkcja stanowisko


