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TIBOR
Bezdrôtový obecný rozhlas 

a varovný systém pre 21. storočie

TIBOR je Telegrafiou inovovaný bezdrôtový obecný rozhlas ozvučovanie interiérov v prípade, že z rôznych dôvodov nie je 
s vysokým výkonom, dlhou životnosťou a mimoriadnou možné alebo vhodné ovládanie po linkovom vedení. Bezdrôtový 
odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Používa sa obecný rozhlas TIBOR zabezpečuje vysielanie bežného hlásenia 
najčastejšie pre ozvučenie verejných priestranstiev, ale aj pre alebo varovného signálu v interiéri aj exteriéri a to na základe:

Vzhľadom na svoju škálovateľnosť je bezdrôtový obecný rozhlas 
TIBOR vhodný pre menšie obce, pre veľké mestské aglomerácie,  
priemyselné podniky, letiská aj športoviská. 

Okrem štandardného jednosmerného vyhotovenia je možné 
objednať si aj verziu s obojsmernou komunikáciou, ktorá ďalej 
rozširuje možnosti rozhlasu (napríklad o nezávislú autodiagnostiku, 
automatické hlásenie poruchových stavov alebo možnosť pripojiť 
rôzne senzory priamo na akustický hlásič).

l priameho vstupu z mikrofónu riadiaceho pultu OCP11

l vstupu z nadriadeného počítača prostredníctvom softvéru 
Vektra®

l informácií z monitorovacích a riadiacich systémov tretích 
strán – SCADA systémov, elektronických signalizačných 
zariadení, elektronických požiarnych signalizácií a pod.

l informácií z IP sietí (prostredníctvom voliteľného modulu 
SmartBridge SBR11 alebo softvéru Vektra®)

l priameho vstupu z iných komunikačných systémov – 
mobilné telefóny, rádiostanice, VKV rádio, satelitné 
komunikačné systémy, CD/DVD prehrávače, a pod.



15 vybraných dôvodov, prečo je TIBOR správnou voľbou:

l vysoký výkon akustických hlásičov, vďaka čomu je možné pokryť 
veľké územie s menším počtom bodov 

l robustné a odolné hliníkové akustické hlásiče s dlhou životnosťou

l unikátny prepracovaný dizajn akustických hlásičov - na stĺpoch tak 
nebudete mať veľké nevzhľadné zariadenia s množstvom zbytočných 
skriniek a prepájacích káblov

l možnosť diaľkového nastavenia rozdielnej hlasitosti pre každý 
individuálny akustický hlásič

l nf vstup pre externé CD/DVD prehrávače, pripojenie PC atď. 

l možnosť napájania zo solárnych panelov, vďaka čomu ušetríte 
prevádzkové náklady

l vďaka prevádzke z batérií bude rozhlas fungovať desiatky hodín aj 
po výpadku elektrického napájania, čo je užitočné hlavne pri vzniku 
mimoriadnej situácie

l prevádzka na špeciálnych frekvenciách, za ktoré nebudete musieť 
platiť žiadne poplatky

l možnosť využiť v systéme retranslačnú stanicu, s pomocou ktorej sa 
signál dostane jednoducho aj k akustickým hlásičom za kopcom

l štandardná päťročná životnosť batérií, na vyžiadanie predĺžiteľná až 
na 10 rokov

l plná prepojiteľnosť s elektronickými sirénami Pavian a Gibon, s 
rozhlasovými ústredňami Amadeo a Johan ako aj ďalšími 
komponentmi varovného a vyrozumievacieho systému EWANS®

l kompatibilita s celoštátnym varovným systémom Slovenskej 
republiky

l viaceré možnosti komunikácie a aktivácie, napríklad hlásenie do 
obecného rozhlasu priamo z vášho mobilného telefónu

l možnosť pripojiť do rozhlasovej ústredne rôzne snímače, napríklad 
na meranie výšky vodnej hladiny, monitorovanie ovzdušia a 
podobne

l prispôsobiteľnosť konkrétnym potrebám obce - od jednoduchého a 
cenovo optimalizovaného jednosmerného riešenia až po 
sofistikovaný rozhlas s obojsmernou komunikáciou, riadený 
softvérom Vektra®

Architektúra rozhlasu Tibor

1.    Rozhlasová ústredňa TIBOR

        s vysielacou anténou

2.    Ovládací pult OCP11

3.    Akustický hlásič

4.    Retranslačná stanica

5.    Nadriadené ovládacie centrum
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Acusticus Professional

Potrebujete si overiť pokrytie obce akustickým signálom 
z rozhlasu alebo naplánovať rozmiestnenie akustických 
hlásičov v novovybudovanej štvrti? Teraz to zvládnete aj 
sami a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov!

Na internetovej stránke spoločnosti Telegrafia nájdete 
výkonný nástroj na tvorbu akustických projektov Acusticus 
Professional. Zapnete ho priamo vo Vašom prehliadači, 
pričom nie je potrebná žiadna inštalácia a môžete hneď 
začať plánovať. Aplikácia je voľne dostupná bez 
akýchkoľvek poplatkov na adrese:

http://www.telegrafia.sk/varovne_systemy/acusticus/

Elektronické kostolné zvony Urban sú určené ako náhrada klasických kostolných zvonov a 
sú pripravené na široké použitie. Okrem verného napodobenia zvuku skutočných zvonov 
môžete elektronické kostolné zvony Urban využiť na prehrávanie vopred pripravených 
hlásení, reprodukciu živého hlasu z mikrofónu, ale aj prehrávanie omše priamo z Vatikánu 
prostredníctvom FM rádia. 

Pri ich použití nehrozí žiadne narušenie statiky budovy. Zvony Urban automaticky odbíjajú 
čas, dajú sa prepojiť s existujúcim vnútorným aj vonkajším rozhlasom v budovách a vďaka 
záložným akumulátorom budú bez problémov fungovať aj po výpadku elektriny. To všetko 
iba s jedným zariadením! Informujte sa ešte dnes.

Tip pre Vás: elektronické kostolné zvony URBAN

Napájanie 230V AC

Max. výkon hlásiča 50 W

Kapacita batérie hlásiča 12V / 7 Ah (3 – 4 hodiny reč/hudba, pri plnom výkone 

alebo dva dni v pohotovostnom režime)

Voliteľný solárny panel 24V / 50 W na jeden akustický hlásič

Prevádzková teplota -20°C až +65°C

Hmotnosť 6,6 kg s malou ozvučnicou,

9,6 kg s veľkou ozvučnicou

Akustický hlásič

Napájanie 230V AC

Štandardné komunikačné 

rozhrania

RS232, Ethernet,

2 binárne vstupy, 2 binárne výstupy

Voliteľné komunikačné 

rozhrania
XBee, GSM/GPRS

Kapacita vnútornej pamäte 2 GB pre nahrávky hlásení

Prehrávanie audia z USB kľúča áno

Zabudované FM rádio áno

Autorizácia obsluhy iButton kontaktný autorizačný čip

Prevádzková teplota -20°C až +65°C

Ústredňa s ovládacím pultom OCP11


