LRAD® 100X
Lehký, přenosný, komunikace s velkým dosahem

SMĚROVOST, VÝKON
A VELKÝ DOSAH
 Srozumitelná komunikace na
vzdálenost až 600 metrů
 Zřetelná směrová komunikace
na velkou vzdálenost
 Komunikace s dostatečným
odstupem pro zjištění záměru
 Okamžité vytvoření
akustických bezpečnostních
zón
 Komunikaci lze směrovat do
budov a vozidel
VLASTNOSTI
 Provoz na baterii 8 hodin
 Snadné ovládání v rukavicích
a v protichemickém obleku
OBJEDNACÍ ČÍSLA
LRAD-100X
LRAD-100X-BATT
LRAD-100X-PACK
LRAD-100X-CRD-12VDC
SOUČÁSTI DODÁVKY
LRAD 100X
MP3 přehrávač
Mikrofon
Kabel 6 m
USB kabel
Baterie
Nabíječka
Kufr

 Možnost externího napájení
LRAD-100X, souprava v odolném kufru, černá barva
Náhradní baterie
Držák na hruď
Kabel pro automobilovou zásuvku 12 V
(LRAD-100X)
Tělo přístroje
Přenosný MP3 přehrávač s pamětí 2 GB
S funkcí záznamu a opětného přehrávání
Pro propojení MP3 přehrávače s tělem přístroje
Pro nahrání zvukových souborů do MP3 přehrávače
Lithium železo fosfátový akumulátor, výdrž 8 hodin
110-240 V pro nabíjení akumulátoru
Odolný plastový kufr pro přepravu a úschovu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Bezdrátový mikrofon
Dálkové ovládání systému LRAD na vzdálenost až
300 metrů. Konektor 3,5 mm umožňuje připojit
jakýkoliv standardní MP3 přehrávač (UHF, jen v
USA). Souprava obsahuje hyperkardioidní mikrofon.
IP modul
Nahrazuje dodávaný MP3 přehrávač (ovládací
modul). Umožňuje dálkově ovládat LRAD-100X
pomocí mikrofonu, regulovat hlasitost, přehrávat
zvukové soubory a aktivovat odrazující tón z PC.
Kabel 12 V
Kabel pro automobilovou zásuvku 12 V
Kabel military
Kabel pro napájení vojenskou baterií 2590
Držák na hruď
Volitelně lze objednat i variantu držáku na záda
Magnetický držák
Pro upevnění na střechu vozidla
Stativ
S nastavitelnou výškou od 79 do 173 cm; 3,9 kg
Držák na stůl
Pro bezpečné umístění LRAD-100X na rovný povrch
Držák na tažné zařízení Pro montáž na standardní tažné zařízení Ø 50 mm
Náhradní baterie
Bezúdržbový LiFePO4 akumulátor, 13,2 V 26,4 Ah
Nabíječka 220 V
110-240 V pro nabíjení akumulátoru
Napáječ 220 V
Umožňuje trvalý provoz LRAD-100X bez baterie

 Jednoduché ovládání
 Použití za jakéhokoliv počasí
OBLASTI POUŽITÍ
 Vymáhání práva
 Ozbrojené složky
 Bezpečnost ve firmách
 Ochrana důležitých objektů
 Námořnictvo
 Integrovaný záchranný
systém
 Chemické, biologické
a radiační ohrožení
 Pohraniční a přístavní stráž
 Systémy včasného varování
 Pokyny pro obyvatelstvo
 Ochrana a plašení zvířat ve
volné přírodě

Technický list: LRAD 100X

SOBĚSTAČNÝ, RUČNÍ,
PŘENOSNÝ KOMUNIKAČNÍ
SYSTÉM

AKUSTICKÝ VÝKON
Maximální trvalý
Úhel vyzařování
Dosah

LRAD 100X je přenosný
systém pro hlasovou
komunikaci s velkým
dosahem.
Oproti konvenčním systémům
srovnatelné velikosti
a hmotnosti je čtyřikrát až
šestkrát hlasitější což
představuje o 20-30 dB silnější
signál. To umožňuje jasně
a srozumitelně předat pokyny
i přes dopravní hluk, bouřlivé
davy lidí a zvuky sirén.

137 dB @ 1 m, váhová křivka A
+/- 15° @ 1 kHz/-3dB
Vysoce srozumitelné hlasové pokyny na vzdálenost
až 600 metrů; maximální dosah 250 metrů při
hluku pozadí 88 dB na základě nezávislých
praktických zkoušek při odstupu signálu od hluku
pozadí +6 dB.

Vojenské normy1
Vysoká provozní teplota MIL-STD-810G, zkušební metoda 501.5,
procedura II, působení vysoké teploty, 60°C
Nízká provozní teplota
MIL-STD-810G, zkušební metoda 502.5,
procedura II, působení nízké teploty, -33°C
Vys. teplota skladování MIL-STD-810G, zkušební metoda 501.5,
procedura I, 70°C
Nízká teplota skladování MIL-STD-810G, zkušební metoda 502.5,
procedura I, -40°C
Provozní vlhkost
MIL-STD 810G, zkušební metoda 507.5,
procedura II, zrychlený cyklus
Déšť
MIL-STD-810G, zkušební metoda 506.5,
procedura I, déšť s větrem
Slaná mlha
MIL-STD-810G, zkušební metoda 509.5
Mechanické vibrace
MIL-STD-167-1A
Test šokem a rázem
MIL-S-901D, test šokem, třída I, stupeň B, typ A
Náhodné vibrace
MIL-STD-810G, zkušební metoda 514.6,
kolová vozidla
Test volného pádu
MIL-STD-810G, zkušební metoda 516.6,
procedura I, (funkční šok)
1)

Testováno zkušební laboratoří National Technical Systems (NTS) podle norem
MIL-STD-810G, MIL-STD-167-1A a MIL-S-901D.

Optimalizovaná technologie
generování zvuku umožňuje
jasnou a srozumitelnou
komunikaci, kdy je zřetelně
slyšet každá slabika.
Odrazující tón poskytuje
bezpečnou alternativu

Technické údaje
Rozměry
Hmotnost
Konstrukce

35,6 x 35,6 x 16,5 cm)
6,8 kg
Rázuvzdorný kompozitní materiál, hliník 6061

Požadavky na napájení2
Příkon
Typický 85 W (při aktivaci odrazujícího tónu)
Nominální 20 W (hlasové povely)
Napájení
10,8 až 16,8 V DC. Součástí dodávky je LiFePO4
baterie 13,2 V, která umožňuje provoz maximální
hlasitostí po dobu až 2 hodin.
2

k použití dalších nesmrtících

Výdrž při trvalém provozu maximální hlasitostí je až 2 hodiny. Volitelně je k dispozici
kabel pro automobilovou zásuvku 12 V a vojenskou baterii 2590.

prostředků, ovlivňuje jednání

Bezpečnost3

osob a poskytuje více času

3)

před použitím síly.

MIL-STD-1474D

Norma stanovuje akustické limity hluku a požadavky na způsoby testování a měření
pro stanovení shody s hlukovými limity v ní uvedených.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)4
FCC část 15 třída A vyzařované emise, CE
4)

Požadavky na kontrolu elektromagnetického rušení vlastností subsystémů a zařízení
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