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Cenários de uso

No caso dum evento extraordinário que ocorra nas áreas remotas ou áreas 
sem um sistema de aviso incorporado, é aconselhável usar a sirene 
eletrónica móvel Pavian Car. Um veículo com uma sirene fixa pode se 
mover rapidamente numa área vulnerável de acordo com a ocorrência real 
de perigo e, assim, alertar a população em grande território. 

Aviso diretamente do veículo

Chuva torrencial 

Inundações
Deslizamentos 

de terra 

Terramotos 

Incêndios 

Poderosa sirene eletrónica
móvel para advertência pública

• As caixas acús�cas de liga leve de alumínio 
• Alto-falantes de pressão embu�dos 
• Potência máxima 300 W  
• Para advertência pública profissional 

Durabilidade e potência 
extraordinária

• Autodiagnós�co completo das funções 
 da sirene 
• Possibilidade de controle remoto de status 
 da sirene 
• "Teste silencioso" da sirene sem reproduzir 
 um sinal de aviso

Diagnóstico automático 

• 12 ou 24 volts a par�r duma fonte 
 de energia externa
• Possibilidade de fornecer baterias sem
 manutenção numa caixa externa

Tensão de alimentação 

• Reprodução repe�da de sinais acús�cos
 predefinidos 
• Possibilidade de carregar as gravações para 
 a memória interna e repe�-los de volta
• Gravações de áudio a par�r de fontes 
 externas (rádio, telefone, etc.)
• Mensagens de microfone falando ao vivo

Várias possibilidades de 
reprodução de áudio 

• As caixas acús�cas num suporte magné�co 
 flexível
• Sem ferramentas
• Transferência imediata da sirene dum veículo
 para outro 
• Eletrónica de controle numa caixa de plás�co
 PELI® durável

Instalação extremamente 
rápida e fácil         

Poderosa sirene eletrónica
móvel para advertência pública



Pavian Car 150          Pavian Car 300

A capacidade de controlar cada sirene 
móvel diretamente no local. Possibili-
dade de adicionar um microfone sem 

fio.  

Controle local  

Possibilidade de usar uma rede existente 
de operadores móveis sem a necessidade 
de construir sua própria infraestrutura de 

comunicação.

Controle GSM 
(SMS, dados, chamada)

A capacidade de criar os sistemas de 
alerta abrangentes através de redes de 

rádio dedicadas ou via Bluetooth.

Controle de rádio, 
Bluetooth

Formas de controle  

Pavian Car é uma poderosa sirene eletrónica móvel, par�cular-
mente adequada para a instalação nos carros e outros equipamen-
tos de transporte. Consiste numa unidade de controle portá�l leve 
com eletrónica e nos alto-falantes de pressão especialmente 
projetados com uma conexão simples e cobertura acús�ca na faixa 
de 360°. A unidade de controle da sirene Pavian Car com eletrónica 
integrada é armazenada numa caixa de plás�co PELI® durável. A 
sirene Pavian Car é alimentada diretamente a par�r duma bateria de 
carro ou duma tomada especial no meio de transporte. Como fonte 
de alimentação independente pode ser também usada uma fonte de 
alimentação externa de 12/24 Volts numa caixa PELI® separada que 
não faz parte da entrega padrão. A sirene Pavian Car pode ser direta-
mente conectada aos sensores e disposi�vos de sinalização de luz 

externa.

Fixação magnética 
flexível 

Instalação extremamente rápida e fácil, sem necessidade de ferramentas

ECONOMIA DE TEMPO NAS SITUAÇÃO DE CRISES

Potência do amplificador

Potência sonora             

Peso da parte acús�ca              

Fonte de alimentação

Faixa de temperatura operacional
 

300 W

132.5dB(A)/1m

10 kg

150 W

126.5dB(A)/1m

6 kg 

Velocidade do veículo máxima 
recomendada com alto-falantes 
instalados

90 km/h

12 ou 24 V DC

Pavian Car 150          Pavian Car 300

-40°C a +85°C (parte acús�ca)
-20°C a +65°C (controle do disposi�vo)
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