
Bono je prvá skutočne nezávislá siréna, kombinujúca možnosti elektronika vrátane batérie a akustického meniča s výkonom 100 W je 
sofistikovaných elektronických sirén, kompaktné rozmery a zálohované zabudovaná v odolnom tele z hliníka a nerezu a to pri zachovaní nízkej 
napájanie. Je možné ju použiť v exteriéri aj interiéri, v priemyselných hmotnosti a minimálnych rozmeroch. K siréne Bono je možné dokúpiť 
areáloch a halách, hlučných prevádzkach, povrchových baniach, na široké spektrum voliteľného príslušenstva na komunikáciu, ovládanie 
verejných priestranstvách a podobne. Bono dokáže reprodukovať alebo napájanie zo solárneho panelu. Štandardne sa dodáva vo 
slovné hlásenia a signály z vnútornej pamäte, živé hlásenia z externého vyhotovení 100B s veľkou ozvučnicou, no na požiadanie je možné dodať 
mikrofónu ale aj zvukové signály z rôznych externých zdrojov. Celá aj verziu 100S s malou ozvučnicou.

BONO
Integrovaná samostatná siréna so zabudovaným záložným napájaním

Solarpack
K siréne Bono je možné dokúpiť Solarpack, vďaka čomu sa stane 
úplne nezávislou na dodávke externej energie. Pri zvolení 
vhodného spôsobu aktivácie (napríklad cez satelit alebo pri 
aktivácii senzorom) sa tak stáva plne autonómnym zariadením, 
využiteľným napríklad v džungli pri stavbe cesty alebo uprostred 
močiara v povrchovej bani. Priamo na sirénu je navyše možné 
pripojiť rôznorodé kompatibilné senzory.

Akustika
Špeciálne tvarovaná ozvučnica z 
hliníkových zliatin a nerezu v 
kombinácii s výkonným 100 W 
tlakovým reproduktorom 
zabezpečuje kvalitné pokrytie 
požadovaného územia akustickým 
signálom. Do sirény je možné 
uložiť prakticky neobmedzené 
množstvo hlásení, definovať ich 
priority, prerušenia, alebo 
kombinácie.

Autodiagnostika
Siréna Bono má zabudované autodiagnostické funkcie, 
ktoré je možné využiť v prípade výberu obojsmernej 
komunikácie medzi sirénou a dispečingom. Dispečer tak má 
možnosť overiť na diaľku stav batérie a funkčnosť 
jednotlivých systémov bez toho, aby bolo potrebné k siréne 
vyslať technika, čo výrazne  šetrí prevádzkové náklady.
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Komunikácia
l    osem binárnych vstupov a dva binárne výstupy 
l    rozhranie RS232/RS485 
l    rozhranie aBUS pre iné zariadenia série aSCADA®, 
l    podpora FFSK analógového modemu 
l    linkové rozhranie Ethernet (vyžaduje doplnkový modul) 
l    rozhranie WiFi/X-bee (vyžaduje doplnkový modul) 
l    rozhranie GPRS (vyžaduje doplnkový modul SmartBridge+GPRS)
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Diaľkový ovládač RCT11

Diaľkové ovládače v prevedeniach 
RCT11 Basic s tlačidlami a RCT11 
Professional s displejom a enkodérom 
dokážu ovládať sirénu prostredníctvom 
bezdrôtovej komunikácie alebo 
káblového rozhrania RS485.

Siréna Bono sa dá rozšíriť o 
doplnkové moduly pre 
bezdrôtovú komunikáciu a 
ovládanie buď vlastnými 
zariadeniami alebo 
zariadeniami tretích strán.

Doplnkové komunikačné rozhrania

Rádiostanica
Profesionálna rádiostanica 
zabezpečujúca rádiovú komunikáciu 
so sirénou. V závislosti od 
plánovaného použitia je možné dodať 
rádiostanicu pre jednosmernú alebo 
obojsmernú komunikáciu. Ešte pred 
dodávkou je potrebné vyšpecifikovať 
použité frekvenčné pásmo. Pre 
použitie rádiostanice musí byť v siréne 
nainštalovaný rádiomodem mRDM11.

Solarpack

        Hardvérový balík,   
      zabezpečujúci napájanie 
    sirény zo solárneho panelu. 
  Okrem samotného solárneho 
panelu tento balík obsahuje 
jednoduchý držiak a sadu 
základných káblov s koncovkami.

Mini Rádiomodem mRDM11

Dispečerský riadiaci pult OCP11

Pult OCP11 sa používa v sofistiko-
vaných varovných systémoch a v 
dispečerských centrách dokáže 
nahradiť viacero jednoúčelových 
zariadení. Zabudované automatizačné 
procesy umožňujú vytvoriť 
bezobslužný varovný a vyrozumievací 
systém.

Doplnkové príslušenstvo

Modul mRDM11 je potrebné 
do sirény pridať v prípade, ak 
má byť ovládaná rádiovým 
signálom. Siréne pridáva 
možnosti FFSK modemu pre 
analógový rádiový prenos.

Bono 100B Bono 100S

(veľká ozvučnica) (malá ozvučnica)

Výkon zosilňovača

Akustický tlak 100 dB(A) / 30 m 98 dB(A) / 30 m

130 dB(A) / 1 m 128 dB(A) / 1 m

Hmotnosť základnej zostavy 10 kg 7 kg

Napájanie

Typ a kapacita batérie

Výdrž v prevádzkovom režime

Rozsah pracovných teplôt

100 W RMS (elektronicky nastaviteľný)

110 V AC alebo 230 V AC

7 Ah olovená batéria

-20°C až +65°C 

20 minút húkanie pri plnom výkone

alebo 60 minút hovorenej reči
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