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                ÖNEMLİ NOTLAR 
 Bu cihazı bağlamadan ve kullanmadan önce, daha sonraki kullanımlar için 

saklamanızı tavsiye ettiğimiz bu el kitabındaki talimatları dikkatlice okuyun.  

 Bu el kitabı ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve yeni sahibinin montaj, çalıştırma 
ve güvenlik talimatlarını bilmesi için cihazla birlikte verilmesi gerekmektedir.  

 Cihazın yanlış monte edilmesi üretici firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırır.  
               

                DİKKAT 
 Yangın ve elektrik çarpma riskini önlemek için bu ekipmanı asla yağmur veya 

neme tabi tutmayın! 
               

                GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
1. Önemli bilgiler içerdiğinden dolayı Bakım & Güvenlik uyarılını dikkatlice okuyun.  
2. Cihazın güç kaynağının voltajı, elektrik çarpma riski oluşturucak yüksek değerlere 

sahiptir. Bu sepeble güç kaynağı takılı iken asla bu ürünü kurmayın, bağlamayın, 
bağlantısını kesmeyin. 

3. Ürünün metal aksamı elektrik kablosu ile topraklanmıştır. Elektrik prizinin topraklı 
olmaması halinde, terminal aracılığı ile ürünü topraklayacak olan kalifiye bir 
elektrikçiyi arayın.  

4. Kablonun zarar görmesini engellemek için, güç kaynağı kablosunun 
ezilmediğinden veya çiğnenmediğinden emin olun. 

5. Elektrik çarpma riskini önlemek için ürünü asla açmayın, içinde kullanıcının 
kullanabileceği bir parça yoktur.  

6. Kısa devreye sebep olabileceğinden, yabancı cisimlerin veya sıvıların cihaza 
girmediğinden emin olun. 

7. Bu kılavuzda belirtilmeyen tamiratları asla yapmaya çalışmayın. Aşağıdaki 
durumlarda yetkili servis veya yüksek niteliklere sahip personel ile irtibat kurun:  

a. Ürünün çalışmaması (veya anormal şekilde çalışması), 
b. Güç kaynağı kablosunun ciddi olarak zarar görmesi, 
c. Ürünün içine yabancı cisim veya sıvı girmesi, 
d. Ürünün ağır darbeye maruz kalması. 

8. Ürünü uzun bir süre kullanılmaması durumunda kapatın ve güç kaynağı 
kablosunu çıkarın.  

9. Ürün garip koku veya duman çıkarıyor ise hemen kapatın ve güç kaynağı 
kablosunu çıkarın. 
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 ÖNLEMLER 
 Ürünün havalandırma ızgaralarını kapatmayın.

 Amplifikatörlerinin uzun süre fazla yüklü olarak çalışmasına izin vermeyin.

 Güvenli bir şekilde teması garanti etmek için cihazın üzerinde gevşeyen vidalar
varsa, iyice sıkın.

 Cihazın üzerindeki kumanda parçalarını zorlamayın (anahtar, klemens vs.)

 ELEKTRİK HATTININ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER 
 Elektrik kablosunu prize takarken ve çıkarırken riski önlemek için fiş sıkıca

tutulmalıdır.

 Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda elektriği kesmek amacıyla ünitenin fişi
prizden çıkarılmalıdır.

 Elektrik kablosuna zarar vermemek için kabloyu kırmayınız, çekmeyiniz, sivri
ve keskin malzemeler ile müdahalede bulunmayınız.

 Topraklı priz kullanınız.

 KONUMLANDIRMA 
 Cihazın yanları ve arkası duvardan 1 metre uzağa gelecek şekilde yerleştirilmeli

ve aşağıdaki ortamlara konulmamalıdır;
o Nemli ortamlar
o Direk güneş ışığı veya diğer güçlü ısı yayıcıları altına
o Havalandırmanın olmadığı ortamlar
o Güçlü titreşimler

Bu gereksinimler garanti edilemiyorsa, olumsuz ortam koşullarından 
kaynaklanabilecek herhangi bir kesintiyi önlemek için aygıta düzenli olarak 
bakım yapılmalıdır.  

 ÜNİTENİN KONTROLÜ 
 Güç kaynağının kapatıldığından, güç kaynağının ve bu üniteye bağlı diğer cihaz

ve hatların elektrik kaynağından ayrıldığına emin olun.

 Kendiniz bu üniteyi söküp tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde elektrik
çarpması veya yangın riski olabilir. Bu kılavuzun ilerleyen sayfalarında
belirtilen yöntemler ile sorunları çözemiyorsanız, kalifiye bir teknisyeni aramalı
veya firmamıza danışmalısınız. Sistemin zorlanarak kullanılması, elekrik
çarpması veya yangına sebep olabilir.

 TEMİZLİK 
 Bu ünitenin temizlenmesi gerektiğinde temiz bir bez vb. ile tozları alabilirsiniz.

Benzol, tiner, alkol gibi çözücüler, güçlü uçucu, ağartıcı veya yanıcı özelliklere
sahip diğer sıvıları ünitenin gövdesinin temizliği için kullanmayınız.
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2. GENEL BAKIŞ  

 

EVA-S , Avrupa Normatifi EN 54-16 ile tamamen uyumlu olan Dijital Anons Kontrol Ünitesi EVA-C 

Master serisinde zone artırtmak için kullanılan slave modülüdür.  10 bölge kontrolü yapabilen 

EVA-C’nin yeterli gelmemesi durumunda, sisteme daha fazla bölge eklemek için kullanılır. 

EVA-S, master modülüne bağlı olarak çalışır ve tüm fonksiyonlarını yine bu modül üzerinden alır. 

Zone artırma ilavesi olarak kullanılır. 100V konfigürasyonunda 2 adet amplifikatör ile, 1V 

konfigürasyonunda ise 10 adet amplifikatör ile kullanılabilir.  

Her EVA-S modülü 10 bölgeli olup, sistem 40 bölgeye kadar genişletilebilir. Böylece orta çaplıdan 

geniş çaplıya kadar bir çok işletmeye, kurulma vs. hitap eder. Kolayca entegre edilebilen yapısıyla 

kullanıcıya önemli ölçüde esneklik ve rahatlık sağlar. 

Detaylı işlev ve özellikleri aşağıda bulabilirsiniz. 

2. a. Cihaz Karakteristikleri 

1. 10 bölge müzik açıp/kapatma butonları bulunur. 

2. Tüm bölgelere giden müzikleri kapatma butonu bulunur. 

3. Ön panelde hata gösterge LED’leri bulunur. 

4. Ön paneldeki LED’ler ile bölgelerin yayın durumu gösterilir. 

5. 1V/100V konfigürasyonları ile kullanılabilir 

6. Sistemdeki diğer cihazlar ile CANBUS haberleşme yapabilir. 

7. Sistem 40 bölgeye kadar EVA-S üzerinden adreslenebilir dip switchlerle artırılabilir. 

8. Sistem PM LCD mikrofon konsolu aracılığıyla uzaktan anonsu ve yayını destekler. 

9. 10 adet kontak giriş/çıkışı bulunur. 

10. Sistem 2-10 adet amplifikatör ile kullanılabilir. 
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3. KONTROL, KONEKTÖR & BELİRTEÇLER 

3.a. Ön Panel 

 

  

 

 

  

 

Şek.1. EVA-S Ön Panel 

1. Faults: Cihazla ilgili bir problem olması halinde ilgili LED yanar.  

 Mains: 220VAC giriş problemi 

 Battery: Akü ile ilgili herhangi bir problem 

2. Music On/Mute: İstenilen bölgelere müzik yayını yaptırmak veya sessize almak için 

kullanılan butonlardır. Her bölgenin üstünde bulunan LED’ler sayesinde, o bölgeden 

müzik yayını yapılıp yapılmadığı tespit edilebilir. Sessize alma, her kanalın kendi butonu 

tek tek seçilerek veya istenirse alt sırada bulunan ALL OFF butonu kullanılarak tek 

hareketle bütün kanallar için yapılabilir. Bu durum MUTE LED’i ile belirtilir. 

3. Display Test: Cihaz üzerindeki LED’lerin sağlamlık testini yapmak için kullanılan buton. 
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3.b. Arka Panel 

 

 

 

 

 

 

 

Şek.2. EVA-S Arka Panel 

1. 220 VAC / 220W: Şebeke girişi. Şebeke topraklı olmalı! Sigorta: 6A.  

2. 24 VDC: 24V akü girişi olarak kullanılan soket. 

3. BGM / Power In: Girişin BGM kısmı; EVA-C Master cihazındaki “SLAVE LINK (BGM)” 

çıkışından gelen müzik sinyallerini Slave modülüne aktarmak için kullanılan giriştir. 

Girişin SLAVE LINK kısmından ise diğer Slave modülüne (varsa) aktarım yapılır.  

4. CALL / Power In: Girişin CALL kısmı; EVA-C Master cihazındaki “SLAVE LINK (CALL)” 

çıkışından gelen anons sinyallerini Slave modülüne aktarmak için kullanılan giriştir. 

Girişin SLAVE LINK kısmından ise diğer Slave modülüne (varsa) aktarım yapılır. 

5. Zone X Out: Zone 1- Zone 10 arası çıkışların “LINE” kısmı 100V bağlantı şeklinde o 

bölgenin hoparlör hattına bağlanır. 1V bağlantı şekli kullanılmak istenir ise, her bölgenin 

“LINE” çıkışı, o bölgeye ait amplifikatörün “IN” kısmına bağlanır. Zone 1 – Zone 10 arası 

çıkışların 24 VDC kısmı, müzik yayını dışındaki diğer durumlarda, o bölgedeki 

kumandalara 24 VDC verir ve aynı esnada kumandaları devre dışı bırakır. 

6. Contact Inputs: Kontak uyarılarının geldiği girişler. Uyarı geldiğinde arayüzde yapılan 

ayarlara göre belirlenmiş mesajlar belirlenmiş çıkışlara iletilir. 1 – 10 arası kontaklardan 

hangi kontak numarasından kontak uyarısı geldiyse o numaralı çıkışa mesaj gönderilir. 

Ayrıca ek olarak programlanabilir A1 ve A2 business girişleri bulunur.  EVA-S cihazının 

kontak giriş ayarları EVA-C Master cihazının arayüzü üzerinden yapılabilir. Detaylı bilgi 

için lütfen EVA-C Kullanma Kılavuzu’na bakınız.  

 

 

 

1 6 7 8 

2 3 4 5 
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7. Call Station: EVA-C kontrol modülünden, PM LCD anons konsolundan veya diğer slave

modüllerden gelen network bağlantı kabloları girişleri ve çıkışları.

8. ID SW: Slave modüllerinin adreslenmesi için kullanılan id switch. Adresleme için bkz.

Şekil 3. Şekilde soldan sağa sırasıyla 1, 2 ve 3. Slave modüllerinin adreslenmesi 

belirtilmiştir.

Şek.3. EVA-S Arka Panel ID SW Konfigürasyonları 

4. BİLGİSAYAR KURULUMU

EVA-S’in gerekli kontrolleri EVA-C arayüzü üzerinden yapılmaktadır. EVA-C Master Modülü’nün 

arayüzüne kullanımı için lütfen cihazın kullanım kılavuzunun ilgili bölümlerine bakınız. Arayüzün 

son sürümünü, www.mikafon.com.tr adresinden EVA-C cihazının altında “İndirmeler” 

sekmesinden bulabilirsiniz.  

, 3 ve 4. slave modüllerinin adreslenmesi

http://www.mikafon.com.tr/
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5. KURULUM TALİMATLARI 

Slave modülü EVA-S, masa üstü veya 19 inç rack kabin kurulumu için uygundur. Cihazı 

yerleştirirken, sorunsuz çalışabilmesi için, kasanın her iki yanında bulunan havalandırma 

boşluklarının tıkanmaması ve cihazın rack kabine 4 köşesinden vidalanması gerekmektedir. 

Bunun için masa üstüne veya rack kabine yerleştirirken cihazın yan çeperlerinin etrafında 

yeterince boşluk olduğundan emin olunuz. Ön panelin bükülmesini veya panele çarpmaları 

önlemek için, cihazı rafa veya kabine yerleştirirken montaj raylarının kullanılması önerilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şek. 4. Cihazların istiflenmesi 

 Cihazlar rafta istiflenmeli ise montaj raylarının azami yükü göz önüne alınmalıdır. 

Lütfen üreticinin teknik açıklamalarına bakınız.  

    

Cihazların zarar görmemesi için, birlikte gelen yapışkanlı ayakların kullanılması önerilir. 

 

Sistemi başlatmak için yukarıda belirtilen açıklamalara uygun olarak modüller arası bağlantılar 

yapılır ve cihaza arka panelindeki 1 numaralı 220VAC girişi üzerinden güç verilir. Cihazın ön 

panelinde hata LED’leri yanmaması ve EVA-C üzerinden herhangi bir bağlantı hatası alınmaması 

durumunda, EVA-S kullanıma hazırdır    
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KONTROL VE BELİRTEÇLER 

Ön 

 Display test butonu 

 Müzik açık/kapalı butonları 

 Hata Belirten LED’ler 

 İzleme LED’leri 

BAĞLANTILAR 

EVA-S 

Arka 

AC Power Soketi 

24V Backup Girişi 

2x Canbus Giriş/Çıkış 

2x Slave Bağlantı Canbus  

1x 2P ID Switch 

10+2(Business)x Kontak Girişi 

10x 24V Override Sinyal & 1V Hat Çıkışı 

2x 100V Power In 

SERTİFİKASYONLAR ve ONAYLAR 

Avrupa Sesli Alarm CE Deklerasyonu 

İÇİNDEKİLER

Birimler Komponentler 

1 220 VAC Power Kablosu 

1 Tos Fiş (2RCA-2RCA) 1.5m 

1 CAT6 Kablo 1m 

1 Kullanma Kılavuzu 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Elektriksel 

Ana Power Supply 

Voltaj   220VAC ~ 50/60Hz 

Güç Tüketimi  200W 

Sigorta   6A 

Akü Power Supply  

Voltaj   24 VDC 

Sigorta (içinde)   10A 

Performans  

Frekans Cevabı 20 Hz -20 kHz 

SNR  >75dB 

THD <0.03% 

Hoparlör Hat Çıkışları 

Çıkış Kanalları:        10 kanal (100V veya 1V) 

Çıkış Konektörleri:   4P 5.08 phoenix 

Çıkış Sinyali:   <1.6dBV(1.2V) 

Çıkış Empedansı:  <100Ω 

Kontak Girişleri 

Giriş Kanalları: 3A/her biri 

 EVA-S: 10 kanal 
Programlanabilir Ekstra Girişler: 

 EVA-S: 2 kanal A1-A2 

Giriş Konektörleri:  8P 3.81 euroblock 

Kontak Çıkışları 

Override Çıkış Kanalları:  10A/her biri 

 EVA-S: 10 kanal 

Çıkış Konektörleri:  4P 5.08 phoenix 

Çıkış Sinyali:  <1.6dDV(1.2V) 

Çıkış Empedansı: 10kΩ 

Amplifikatör Hat Girişi 

100V Konfigürasyon: 

 1x Müzik (BGM) Amplifikatör Girişi 

 1x Anons (CALL) Amplifikatör Girişi 

1V Konfigürasyon: 

 10x Hoparlör Çıkışı (“Zone X Out”) 

Giriş Sinyali:   <1.6dDV(1.2V) 

Giriş Konektörü:     4P 5.08 phoenix 

Mekanik 

Boyutlar (Y x G x D) 2U, 88 x 483 x 455 mm 

Ağırlık 11 kg (24.25 lbs) 

Renk RAL7016 

Çevresel Faktörler 

Operating Temperature -5℃~45℃ (23℉~113℉) 

Relative Humidity 5% to %95 (no condensation) 





EC DECLARATION OF CONFORMITY 

Type of Product Reference Brand: Model Name Description 

Slave Module V1 12030530 EnormPA EVA-S 

10 Zone Digital 

Announcement Control 

Slave Module 

Slave Module V2 12030528 EnormPA EVA-S 

10 Zone Digital 

Announcement Control 

Slave Module 

is in conformity with Directives: 

2014/35/EU  -  Low Voltage Directive (LVD)     

2014/30/EU  -  Electromagnetic compatibility (EMC) 

2011/65/EU  -  Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS 2) 

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer: 

Name Of Manufacturer: MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ. 

Şair Ziya Paşa Cad No: 8 34420 Karaköy - ISTANBUL / TURKEY 

 Signed for and on behalf of the manufacturer by:

 Name:   Ercan Polat 

 Position:  General Manager 

 Istanbul, January 01 2021 



DİJİTAL ANONS KONTROLÜ SLAVE MODÜLÜ 

0(850) 450 18 63 (Dahili: 210)

WARRANTY




