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Mobilné riešenie pre varovanie ľudí na ohrozenom území

SCREAMER - CAR

Screamer - CAR je špeciálna modifikácia kompaktnej Screamer - CAR sa štandardne ovláda káblovým 
integrovanej elektronickej sirény Screamer, určená diaľkovým ovládačom (s možnosťou doplnenia o voliteľný 
predovšetkým pre inštaláciu na automobily. Vďaka modul pre bezdrôtovú komunikáciu), no pre náročnejšie 
flexibilnému adaptéru a silným odolným magnetom je aplikácie je možné použiť Dispečerský riadiaci pult, 
možné sirénu Screamer - CAR pripevniť na najrôznejšie rádiomodem pre rádiovú komunikáciu a iné doplnkové 
rovné aj mierne oblé kovové povrchy. Najčastejšie je to príslušentstvo. Elektrické napájanie je riešené z 
strecha alebo bok automobilu. autokonektora elektrického zapaľovača v palubnej doske. 

Všetky súčasti sirény sú počas prepravy umiestnené v 
®odolnom plastovom kufri PELI .

extrémne rýchla a nenáročná inštalácia 
bez potreby akéhokoľvek náradia

ŠETRÍ ČAS V KRÍZOVEJ SITUÁCII

70W RMS
126 dB(A)/1 m
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odolná ozvučnica z ľahkej hliníkovej zliatiny s 
integrovanou elektronikou a výkonom 70 W
možnosť voľby medzi veľkou (70B) a malou (70S) 
ozvučnicou
flexibilný magnetický držiak pre umiestnenie sirény na 
kovový povrch (najčastejšie strecha alebo bok 
automobilu)
extrémne rýchla a nenáročná inštalácia bez potreby 
akéhokoľvek náradia
napájacie napätie 12 - 36 V (z autobatérie)

®všetky súčasti umiestnené v odolnom kufri PELI

jednoduché ovládanie prostredníctvom diaľkového 
ovládača RCT11 s displejom a otočným tlačidlom 
možnosť doplnenia ovládača aj sirény o bezdrôtový 
komunikačný modul X-Bee alebo WiFi
prísavkový držiak pre ovládač na okno súčasťou balenia
prehrávanie audiozáznamov z digitálnej pamäte
možnosť vytvárania vlastných hlásení cez mikrofón
živé hlásenia z mikrofónu
audio vstup pre externé zdroje zvuku (rádio, telefón...)

Akustická časť

Ovládanie zariadenia

Screamer CAR 70B Screamer CAR 70S

(veľká ozvučnica) (malá ozvučnica)

Výkon zosilňovača:

Akustický tlak: 126 dB(A)/1m 122 dB(A)/1m

Hmotnosť akustickej časti: 10,9 kg 6,7 kg

Napájanie:

Rozsah pracovných teplôt:

Komunikačné možnosti:

Max. rýchlosť vozidla

s nainštalovanou ozvučnicou:

70 W RMS (elektronicky nastaviteľný)

-20°C až +85°C (ovládanie zariadenia)

12 - 36 V DC

RS 232 /RS 485, aBUS, WiFi, X-bee, Ethernet, GPRS

50 km/h 70 km/h

-40°C až +85°C (akustická časť)


