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ź vysoký akustický tlak na dlhú 
vzdialenosť

ź dobrá zrozumiteľnosť pri 
reprodukovaní hovoreného slova

ź robustnosť a odolnosť 
vďaka ozvučniciam z 
hliníkovej zliatiny a skrine z 
nerezovej ocele 

ź prekvapivo nízka hmotnosť 
napriek použitým 
materiálom 

ź voliteľná ochrana IP66

ź rozmanitosť úprav podľa 
požiadaviek zákazníka

ź široká ponuka príslušenstva

Prispôsobiteľnosť

Odolnosť a nízka hmotnosť

Nekompromisný výkon

ź ovládanie sirény lokálne a 
zároveň aj na diaľku z 
dispečerského pracoviska

ź veľký výber komunikačných 
kanálov: rádio, Ethernet, X-bee, 
RS232/RS485, satelit, GPRS a pod.

ź generovanie a odosielanie 
asynchrónnych správ

ź možnosť zapojiť monitorovacie 
senzory priamo do sirény

Veľký výber 
komunikačných kanálov

Zabudované batérie nabíjané
ź zo siete 110 - 240 V 
ź zo solárnych článkov 

Rôzne spôsoby napájania

Pavian

Zálohovanie pomocou
batérií

ź prevádzka sirény až 72 hodín 
po výpadku prúdu vrátane 
odvysielania niekoľkých 
šesťminútových hlásení pri 
plnom výkone 

ź prevádzka až niekoľko týždňov 
v pohotovostnom režime

ź nízka spotreba energie

„Najvyššia rada výkonných, modulárnych a multifunkčných
elektronických sirén pre komplexné varovné systémy“

ź kompletné autodiagnostické funkcie 
sirény aj komunikačných kanálov

ź možnosť plnej kontroly stavu sirény 
na diaľku

ź “tichý test“ sirény bez reprodukcie 
varovného tónu

Kompletná autodiagnostika

ź viac než 100 alarmov v 
zabudovanej pamäti

ź prehrávanie predpripravených 
alarmov alebo živých hlásení 
z mikrofónu

ź nahrávanie alarmov do 
pamäte na diaľku

Viac než 100 alarmov
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Optimálna akustická 
vyžarovacia charakteristika

„
multifunkcné varovné zariadenie.“
Pavian nie je iba siréna, ale komplexné

Výnimočná konštrukcia ozvučníc elektronickej sirény  
dáva používateľom 

 a neskôr ich aj zmeniť. Máte 
nainštalovanú sirénu so smerovým vyžarovaním a 
potrebujete ju vymeniť za všesmerovú? Stačí vám na to pár 
kusov obyčajného náradia a nie je potrebné nič dokúpiť.

Pavian
možnosť vybrať si ľubovoľný typ 

vyžarovacích charakteristík

Elektronická siréna 
 a svetovú špičku v oblasti akustických varovných systémov. Jedná sa o modulárne a 

multifunkčné elektronické zariadenie, určené predovšetkým pre budovanie rozsiahlych varovných 
systémov, vyžadujúcich sofistikované ovládanie a účinný dohľad nad stavom sirény. Pokiaľ pre svoj 
projekt potrebujete to najlepšie, .

Elektronická siréna disponuje štandardne plnou autodiagnostikou, mnohými možnosťami 
ovládania a komunikácie, vďaka zabudovaným batériám je plne zálohovaná pri výpadku prúdu, dokáže 
autonómne reagovať na podnety zo svojho okolia a dokonca ovládať externé zariadenia.

 Samozrejmosťou je možnosť prispôsobiť viaceré parametre špecifickým potrebám zákazníka. 
 K elektronickej siréne  je možné dokúpiť 

široké spektrum príslušenstva od nosných stĺpov cez náhradné batérie, káble, majáky, komunikačné 
antény až po set pre napájanie zo solárnych panelov.

Pavian predstavuje najvyššiu typovú radu elektronických sirén spoločnosti 
Telegrafia a. s.

elektronické sirény Pavian sú tou správnou voľbou

Pavian 

Je k 
dispozícii v zostavách s výkonom od 300 až do 3000 W. Pavian

Ovládanie sirény

Výkonnú elektronickú 
 od jednoduchého nástenného modulu, 

interné ovládanie zabudované priamo v skrini s elektronikou, 
prostredníctvom ovládacieho pultu s farebným dotykovým 
displejom až po tisíce sirén v jednotnom varovnom systéme, 
zastrešenom softvérom Vektra® s mnohými nadštandardnými 
funkciami.

sirénu Pavian je možné ovládať 
rôznymi spôsobmi

Pavian

Interakcia s prostredím

Elektronická siréna Pavian 
 a umožňuje naprogramovanie 

rôznych reakcií na základe vstupných podnetov. 

Napríklad prostredníctvom binárnych vstupov 
, 

ktoré môžu spúšťať vopred pripravené alarmy. 
 napríklad otváranie vstupných brán, 

zapínanie semaforov, varovnej svetelnej signalizácie a 
podobne.

Medzi ďalšie využiteľné rozhrania patrí 
 a v kombinácii s doplnkovými modulmi aj 

 a podobne. Siréna má aj predprípravu pre 
zapojenie napájania zo solárnych panelov. 

disponuje viacerými rozhraniami 
pre interakciu so svojim okolím

Binárne 
výstupy môžu riadiť

RS232, LAN (TCP/IP), 
USB Wi-Fi, 
GSM/GPRS, rádiové ovládanie, POCSAG, RDS, satelitná 
komunikácia

je možné 
napojiť priamo na sirénu viaceré typy externých senzorov

„Najvyššia rada výkonných, modulárnych a multifunkčných
elektronických sirén pre komplexné varovné systémy“

Mimoriadne dobrá odolnosť 

Elektronická siréna Pavian je vybavená ozvučnicami z 
hliníkových zliatin

zvýšiť tak ochranu až na úroveň IP66

 
, ktoré poskytujú vynikajúcu odolnosť voči 

poveternostným vplyvom, ale aj voči iným hrozbám, 
napríklad hmyzu alebo vtákom. Zároveň si stále udržiava 
prekvapivo nízku hmotnosť, čo významným spôsobom 
uľahčuje ich inštaláciu a znižuje náklady na dopravu.

Skriňa s elektronikou je štandardne dodávaná vo vyhotovení 
z nehrdzavejúcej ocele s ochranou IP54, čo plne postačuje 
pre väčšinu aplikácií. V prípade požiadavky je možné dodať 
kompletný nerezový set (vrátane všetkých skrutiek a kľúčov) 
a .



Akustický dosah elektronickej sirény  môžete zistiť 
jednoducho a rýchlo pomocou bezplatnej online webovej 
aplikácie . No nielen to. 

 umožňuje vytvorenie profesionálneho 
akustického projektu so zohľadnením hlukového pozadia, 
priamo na mapových podkladoch Google Maps. 

Pavian

Acusticus Professional Acusticus 
Professional

Partneri spoločnosti Telegrafia a. s. získajú ešte viac: po 
udelení špeciálnych prístupových práv majú možnosť 
nakonfigurovať si online celú sirénu, vrátane 
interaktívnej simulácie ovládania a alarmov, vytvoriť si 
schématické zobrazenie varovného systému alebo 
naplánovať komplexný projekt rádiovej komunikácie 
medzi sirénami a riadiacim centrom.

Zistite dosah sirény 
Pavian jednoducho a rýchlo

elektronickej 

Získajte ešte viac

www.telegrafia.sk/varovne_systemy

www.facebook.com/telegrafiaEWANS

www.electronic-sirens.com

obchod@telegrafia.sk
+421 905 481 994 

Pavian „Najvyššia rada výkonných, modulárnych a multifunkčných
elektronických sirén pre komplexné varovné systémy“
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