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EGi Millennium er et komplett lydsystem beregnet for bruk i alle typer
næringsbygg. Enten man ønsker
en lydløsning for et rom eller en løsning for hele bygget, kan Millennium mest
sannsynlig løse dette. Millennium består blant annet av et stort utvalg av
kontrollpaneler/ tilkoplingspaneler som passer
i standard veggboks (som en lysbryter). Disse panelene kan være
mikrofoninngang, linjeinngang, programvelgere med volum eller f.eks.
intercompanel.
Alle paneler leveres i både sort og hvit farge. EGi har et utvalg av dekkrammer i
tillegg til at det leveres adapterrammer for tilpasning til alle kjente
bryterdesign (Elko, Berker, Gira o.s.v.).
Sentralutstyr leveres i flere varianter, avhengig av behovet i hvert
tilfelle. Sentral beregnet for montering
i 19" rack og sentral for innfelling i vegg i tillegg til påveggmulighet er
tilgjengelig.
Sentralene er modulbaserte slik at man setter inn moduler etter behov.
Eksempler på moduler kan være FM-tunere, talemodul for lagring av meldinger,
telefonmodul for beskjed via telefon + diverse forsterkere.
På enkle anlegg er det ikke behov for sentralutstyr. Dette gjør at små systemer
ikke trenger å bli kostbare.
Det er også utviklet egen software for kontroll av Millennium system. På store
systemer gjør dette at anlegget blir oversiktlig og enkelt å håndtere.

Anlegget har enkel kabling. Det benyttes en egen buskabel som kables fra
sentral og innom kontrollpaneler
i forskjellige rom. Ved i gangkjøring adresseres enkelt alle paneler/ forsterkere
(inntil 127 adresser).
Dermed har man full kontroll over alle soner fra f.eks. kontrollkonsollet, som
også har svanehalsmikrofon
for å gi beskjeder til enkelte soner, grupper av soner eller hele anlegget.
Hvis det i enkelte soner er lagt ut musikk eller radio, vil en melding ha prioritet
over programlyd.
Last ned hovedkatalog fra "For nedlasting" siden for å se mer om hver
komponent.
Kontakt oss for forslag til anlegg.

