Výkonná mobilná elektronická
siréna pre hromadné varovanie

Odolnosť a mimoriadny
výkon
•
•
•
•

Ozvučnice z ľahkej hliníkovej zlia�ny
Zabudované tlakové reproduktory
Maximálny výkon 300 W
Pre profesionálne hromadné varovanie

Extrémne rýchla a
nenáročná inštalácia
• Ozvučnice na ﬂexibilnom magne�ckom držiaku
• Bez akéhokoľvek náradia
• Bleskové premiestnenie sirény z jedného vozidla
na druhé
• Ovládacia elektronika v odolnom plastovom
kufri PELI®

Napájacie napätie
• 12 alebo 24 V z externého zdroja
• Možnosť dodávky bezúdržbových napájacích
batérií v externom kufríku

Autodiagnostika
• Úplná autodiagnos�ka funkcií sirény
• Možnosť plnej kontroly stavu sirény na diaľku
• “Tichý test“ sirény bez reprodukcie varovného
tónu

Rôzne možnosti
audioreprodukcie
• Opakované prehrávanie preddeﬁnovaných
akus�ckých signálov
• Možnosť nahra�a záznamov do internej
pamäte a ich opakované prehrávanie
• Audiozáznamy z externých zdrojov (rádio,
telefón a pod.)
• Živé hovorené hlásenia z mikrofónu

www.telegraﬁa.eu
www.telegraﬁa.eu

Magnetické

Pavian Car je výkonná mobilná elektronická siréna, vhodná
predovšetkým na inštaláciu na automobily a iné dopravné
zariadenia. Skladá sa z ľahkej, prenosnej riadiacej jednotky s
elektronikou a zo špeciálne navrhnutých tlakových reproduktorov s
jednoduchým pripojením a akus�ckým pokry�m v rozsahu 360°.
Riadiaca časť sirény Pavian Car s integrovanou elektronikou je
uložená v odolnom plastovom kufri PELI®. Siréna Pavian Car je
napájaná z externého zdroja s napä�m 12 alebo 24 V, priamo z
autobatérie alebo zo špeciálnej zásuvky v dopravnom zariadení.

flexibilné prichytenie

Ako nezávislé napájanie je možné použiť externý zdroj napä�a v
samostatnom kufríku, ktorý však nie je súčasťou štandardnej
dodávky. Priamo k siréne Pavian Car je možné pripojiť aj senzory a
externé svetelné signalizačné zariadenia.

Extrémne rýchla a nenáročná inštalácia, bez akéhokoľvek náradia

ÚSPORA ČASU V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH

Výkon zosilňovača
Akus�cký tlak
Hmotnosť akus�ckej čas�
Napájanie
Rozsah pracovných teplôt
Odporúčaná maximálna rýchlosť
vozidla s nainštalovanými
ozvučnicami

Pavian Car 150

Pavian Car 300

150 W

300 W

126.5dB(A)/1m

132.5dB(A)/1m

6 kg

10 kg

12 alebo 24 V DC
-40°C až +85°C (akus�cká časť)
-20°C až +65°C (ovládanie zariadenia)
90 km/h

Spôsoby ovládania

Lokálne ovládanie
Možnosť ovládať každú mobilnú
sirénu priamo na mieste.
Možnosť pridať bezdrôtový
mikrofón.

GSM ovládanie
(SMS, dáta, hovor)
Možnosť využiť existujúcu
sieť mobilných operátorov
bez potreby vybudovať vlastnú
komunikačnú infraštruktúru.

Rádiové ovládanie
Bluetooth
Možnosť vybudovať rozsiahle
varovné systémy prostredníctvom
vyhradených rádiových sie� alebo
prostredníctvom Bluetooth.

Výkonná mobilná elektronická
siréna pre hromadné varovanie

Scenáre použi�a
Varovanie priamo z vozidla
V prípade vzniku mimoriadnej udalos� v odľahlých oblas�ach alebo v
oblas�ach bez vybudovaného varovného systému, je vhodné využiť
mobilnú elektronickú sirénu Pavian Car. Vozidlo s pripevnenou sirénou sa
môže rýchlo presúvať v ohrozenej oblas� podľa aktuálneho výskytu
nebezpečenstva a teda varovať obyvateľstvo na rozsiahlom území.

Mimoriadne efektívne v situáciách
Zemetrasenia

Záplavy
Požiare

Zosuvy
Prívalové dažde
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