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 Applicaties

De AUDAC MVF16 Multi voice file interface is 
speciaal ontworpen om gebruikt te worden in 
combinatie met de Inter-M PC632 Multi Voice File 
Player of om eenvoudig contacten aan te sturen 
via RS232.

De MVF16 module voorzien 14 contacten 
waarvan de standaard configuratie voorzien één 
brandalarmcontact, 13 gewone contacten welke 
geselecteerd kunnen worden naargelang het 
bericht en twee open collector uitgangen welke 
gebruikt kunnen worden om relais te schakelen.

Wanneer er contact is gemaakt met de 
ingangsconnectoren van de MVF16 wordt er 
een corresponderende code verzonden via een 
RS232 interface. Bijvoorbeeld: Wanneer hij 
verbonden is met de Inter-M PC-632, dan heeft 
elke code een corresponderende audio-file welke 
dan wordt afgespeeld.

Dit maakt het mogelijk om verschillende 
stemberichten, waarschuwingssignalen of 
andere signalen te voorzien. Bijvoorbeeld kan 
hij ook gebruikt worden in combinatie met de 
APM-digitale omroep tabellen en de ARU-relais 
eenheden.

De MVF16 is ingebouwd in een sterke aluminiume 
behuizing met op een zijde een 24V DC en 
RS232 connectie en op de andere zijde een 
ingangssignaal connector.

MVF16
G e b a l a n c e e r d e  s t e r e o  l i m i t e r

SYSTEEM SPECIFICATIES
Voedingsspanning 24V DC
Digitale controle RS232
PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Afmetingen (B x H x d) 35 mm x 105 mm x 110 mm
Nettogewicht 240 g
Behuizing Aluminium
Aansluiting RS232
Kleur Zwart
Normeringen IEC60065 

EN55103-1 
EN55103-2

VERZENDING & BESTELLING
Verpakking kartonnen doos
Verzendingsgewicht en volume 280 g 
Accesoires PSD242 stroomvoorziening 

*AUDAC behoudt het recht om de specificaties aan te passen zonder vermeld-
ing: dit is een deel van de politiek om de producten constant te verbeteren.

- 14 contacten
- 2 open collector uitgangen om een relais te 
   schakelen
- RS232 interface
- 24V DC werking
- Stevige aluminium behuizing

- Afspelen van vooraf opgenomen stemberichten, 
  waarschuwingstonen of andere signalen voor de 
  omroeping van meldingen of noodsituaties.


