LRAD® 360X
JEDEN HLAS Systém včasného varování
obyvatelstva

SMĚROVOST, VÝKON
A VELKÝ DOSAH
 Rovnoměrné pokrytí zvukem
v okruhu 360°
 Hlasitá, vysoce srozumitelná
komunikace na ploše až 5,3 km2
 Zřetelné udílení pokynů pro
záchranu životů na velkém
území
VLASTNOSTI
 Odolný modul zesilovače
zabírá málo místa
 Nízký příkon umožňuje použití
po dlouhou dobu i při
výpadcích proudu
 Jasné a srozumitelné udílené
hlasových pokynů
OBLASTI POUŽITÍ
 Vymáhání práva
OBJEDNACÍ ČÍSLO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LRAD-360-HEAD

LRAD 360X všesměrový systém pro hlasovou
komunikaci a včasné varování na velkou
vzdálenost. Volitelně 1, 2 nebo 4 zářiče.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kabel

Dálkové ovládání pro zapnutí každého zářiče,
nastavení hlasitosti a čtení chybových kódů.
Zesilovače LRAD 360X přejdou z vypnutého stavu
do plného provozu za méně než 1 sekundu. To
pomáhá chránit baterie vašeho záložního zdroje při
výpadku proudu.
Pro připojení zesilovače k hlavě zářiče,
délka 21 metrů, průřez vodičů 0,75mm2

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přívěs
Držák na střechu

 Bezpečnost ve firmách
 Ochrana důležitých objektů
 Námořnictvo

SOUČÁSTI DODÁVKY
Zesilovač

 Ozbrojené složky

Dvoukolový přívěs za auto s výsuvným sloupem,
výška max. 9 metrů a dobíjecí baterií, která
umožňuje trvalý provoz po dobu až 8 hodin.
Výška 1 metr

 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 360X

JEDEN HLAS – VÝSTRAHA,
KOMUNIKACE A UKLIDNĚNÍ
OBYVATELSTVA
LRAD 360X poskytuje hlasitý
a vysoce srozumitelné přenos

JEDEN ZÁŘIČ
131 dBA

137 dBA

143 dBA

Dosah pro 70 dB

560 m

850 m

1 300 m

Rozměry zářiče [Ø x v] 86,3 x 69 cm

86,3 x 99,6 cm

86,3 x 160,5 cm

Hmotnost

72,6 kg

117,9 kg

49,9 kg
3

0,458 m

hlasových pokynů a varovných

Průměr trubky pro

20 mm

signálů s dokonalým pokrytím

upevnění

v okruhu 360°. LRAD 360X

Příkon (max / typický) 395 W / 180 W

zvukových signálů na
vzdálenost až 1,3 kilometru.
Až čtyři zářiče LRAD 360X lze

ČTYŘI ZÁŘIČE

Max. akustický výkon

Efektivní plocha zářiče

umožňuje nepřetržité vysílání

DVA ZÁŘIČE

0,661 m

3

1,07 m3

20 mm

25 mm

790 W / 360 W

1 580 W / 720 W

Rozměry zesilovače

37 x 48 x 4,4 cm 37 x 48 x 8,8 cm 37 x 48 x 17,5 cm

Hmotnost zesilovače

3,4 kg

Požadovaný průtok

3

44 m /h

6,7 kg (2x 3,4 kg)

13,4 kg (4x 3,4 kg)

54 m3/h

109 m3/h

150 W při max.

300 W při max.

výkonu 640 W

výkonu 1280 W

vzduchu
Ztrátový tepelný výkon 75 W při max.

umístit nad sebou a získat tak

výkonu 320 W

akustický výkon o intenzitě až

(81% efektivnosti) (81% efektivnosti) (81% efektivnosti)

143 dB ve vzdálenosti 1 metru.
LRAD 360X lze namontovat na

Max. proud
Příkon v pohotovostním
stavu
Napájecí napětí

budovy, nebo na samostatně

zesilovače

stojící sloupy. Mobilní použití

Rozhraní zesilovače

<20 A

<40 A

< 80 A

0W
20-32 V DC
Zapnutí/Vypnutí, resetovatelná pojistka 40 A, jeden
XLR audio vstup (0,775 VRMS 2,0 kOhm), jeden RCA

umožní odolný přívěs za auto.

vstup (0,775 VRMS 1,0 kOhm), jeden RCA výstup pro

Každý modul zesilovače 360X

propojení zesilovačů, zelená LED signalizující zapnutí,

2RU napájí dva zářiče. LRAD

otočný regulátor hlasitosti (300°), 8-pin konektor

360X je konstruován tak, aby

Phoenix pro připojení akustického zářiče 3,3 mm2 na

vydržel nárazy větru o rychlosti

0,2 mm2, dva konektory M5 pro připojení napájení,

až 322 km/h, na místě lze

10-pin konektor Phoenix pro připojení dálkového

systém rozšířit přidáním dalších

ovládání 1,3 mm2 na 0,08 mm2
Funkce dálkového

Zapnutí/vypnutí, nastavení hlasitosti, načtení

ovládání

chybového kódu, reset poruchy

většího území. Napájení: 220V,

Bezpečnost

CE

akumulátor, generátor a solární

Elektromagnetické

články. Volitelně lze objednat

kompatibilita

zářičů a docílit tak pokrytí

modul TCP/IP, který umožňuje
dálkové ovládání více systémů

FCC Třída A vyzařované emise, CE

Materiál

Kompozit, hliník, konstrukční pozinkovaná ocel

Nebezpečné látky

Splňuje RoHS

LRAD 360X včetně předávání
zvukových pokynů.

16990 Goldentop Road, STE A
San Diego, CA 92127 USA

www.LRADX.com
Kontakt: Dan Richter, 604 845 638
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