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• Solução: Evacuação por Voz (EVAC)   

• Marcas: 

• Bosch 

 

• Texto descritivo 

Os Sistemas de Evacuação por Voz, também chamados de sistemas de transmissão de informação por 

voz que têm por função principal emitir um alerta, de forma clara e evidente e no mais curto período 

de tempo, alertando os ocupantes de um determinado espaço ou recinto para a ocorrência de uma 

situação de emergência, permitindo deste modo uma evacuação de forma tranquila e em condições 

de segurança, minimizando eventuais situações de pânico generalizado e outros acidentes. 

 

Para além de serem utilizados em situações de incêndio, estes sistemas podem também ser utilizados 

noutro tipo de situações de emergência tais como ameaças de bomba ou complementarmente para a 

chamada de pessoas e transmissão de mensagens comerciais. Podem ainda servir como sistemas de 

difusão sonora (musica ambiente). 

 

Todos os elementos do sistema e respetivas interligações são igualmente importantes e a escolha dos 

mesmos deve ser efetuada de forma criteriosa de modo a garantir a sua total compatibilidade e o 

perfeito funcionamento do sistema. 

 

De forma sucinta estes sistemas são basicamente constituídos pelos seguintes componentes: 

 

• Central de Controlo de Evacuação por Voz: é o elemento principal do sistema. É que garante 

a distribuição da informação pelas diversas zonas do recinto ou espaço a proteger. É onde se 

encontra a amplificação e a gestão das mensagens a reproduzir pelo sistema. Inclui também 

os controlos manuais e diversos sinalizadores, que indicam acústica e visualmente o estado 

do sistema. O acesso à operação da Unidade deve ser limitado por níveis de acessos, 

nomeadamente visualização, operação, programação/configuração e manutenção. 

 

• Fonte de Alimentação: responsável por garantir o funcionamento do Sistema sem 

interrupção. 

 

• Altifalantes: são os elementos encarregues da difusão das mensagens e por sua vez estão 

ligados à Central de Controlo de Evacuação por Voz. 

 

• Entradas: são especialmente constituídas por consolas de chamada (para a transmissão de 

mensagens de emergência em tempo real), microfones de emergência e mensagens pré-

gravadas. As Centrais Automáticas de Deteção de Incêndios também podem ser 

consideradas como entradas destes sistemas, dado que provocam a transmissão de 

mensagens gravadas quando ocorre um sinal de alarme de incêndio. 
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