LRAD® 500X-RE
Odolný, komunikace na velkou vzdálenost

SMĚROVOST, VÝKON
A VELKÝ DOSAH
 Srozumitelná komunikace na
vzdálenost až 2 000 metrů
 Komunikace s dostatečným
odstupem pro zjištění záměru
 Pro dosažení větší vzdálenosti
lze zúžit vyzařovaný zvukový
paprsek
 Zřetelná, směrová
komunikace na velkou
vzdálenost
 Okamžité vytvoření
akustických bezpečnostních
zón
VLASTNOSTI
 Odolná konstrukce testovaná
podle vojenských norem
 Malé požadavky na příkon
OBJEDNACÍ ČÍSLO
LRAD-500X-RE

SOUČÁSTI DODÁVKY
Ovládací modul
Mikrofon
USB kabel
Kryt přístroje
Stativ
Audio kabel
Normalizační software

 Použití za jakéhokoliv počasí
LRAD-500X-RE, systém pro hlasovou komunikaci
na velkou vzdálenost s ovládací jednotkou pro
montáž na strop

 Škálovatelnost, nízká
hmotnost, snadno přenosný

Přenosný MP3 přehrávač s pamětí 2 GB
S funkcí záznamu a opětného přehrávání
Pro nahrání zvukových souborů do MP3 přehrávače
Ochranný kryt přístroje
Odolný stativ z hliníkové slitiny pro rychlé použití
přístroje, včetně ochranného vaku
Pro připojení externího zdroje zvuku s konektorem
3,5 mm
Program pro vytváření zvukových souborů na
počítači

 Bezpečná alternativa
k nesmrtícím odstrašujícím
prostředkům

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 lehký hyperkardioidní
mikrofon.
Maxabeam
Výkonný světlomet s xenonovou výbojkou 85 W
s dosahem až 3 500 metrů. Svítivost 8 500 lumenů.
Síťový napáječ
Vstupní napětí: 110 – 220 V AC,
výstupní napětí: 28 V DC
Externí baterie
Přenosná baterie s nabíječkou, 24 V / 21 AH
GPK držák
Souprava pro montáž na pancéřování střelecké
věže (Gunner Protection Kit)
Držák na tažné zařízení Pro montáž na standardní tažné zařízení Ø 50 mm
Držák na zábradlí
Z nerezového materiálu pro zábradlí na lodi
Kufr
Odolný plastový kufr pro přepravu a úschovu

 Jednoduchá obsluha – jeden
operátor pokryje velké území

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 500X-RE

NÍZKÝ PROFIL PRO PEVNÉ
INSTALACE, MALÉ LODĚ
A VOZIDLA

AKUSTICKÝ VÝKON
Maximální trvalý
Úhel vyzařování
Dosah

LRAD 500X je kompaktní
a lehké zařízení určené pro
nejrůznější použití jako jsou
pevné instalace a montáž na
malé a středně velké lodě
a vozidla. Zařízení je snadno
přenosné a umožňuje tak
bezpečnostním a ozbrojeným
silám vysoce efektivní
komunikaci a varování na
velkou vzdálenost.
LRAD 500X si vybralo
námořnictvo a pozemní síly
americké armády pro malé

149 dB @ 1 m, váhová křivka A
+/- 15° @ 1 kHz/-3dB
Vysoce srozumitelné hlasové pokyny na vzdálenost
až 2 000 metrů; maximální dosah 650 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.

lodě a vozidla. Operátor LRAD
500X může vydávat jasné
a autoritativní slovní příkazy,
následované mimořádně
silným odrazujícím tónem
a docílit tak změnu chování,
zvýší možnosti jak reagovat

Technické údaje
Rozměry
Hmotnost
Konstrukce

63,5 x 63,5 x 30,5 cm)
19,96 kg (bez příslušenství)
Vstřikovaný kompozitní materiál, hliník 6061,
konektory z nerezové oceli jako volitelný doplněk

Požadavky na napájení
Příkon
Typický 265 W (při aktivaci odrazujícího tónu)
Nominální 60 W (hlasové povely)
Napájení
12 - 28 V DC
2)

a v případě potřeby poskytuje

Typický příkon s odrazujícím tónem. Nominální příkon pro hlasové povely.
Úhel vyzařování 30°, zesílení zvuku vypnuto.

více času před použitím síly.

Bezpečnost2

Větší frekvenční rozsah LRAD

3)

500X poskytuje dokonalou
srozumitelnost pokynů.

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)3
FCC část 15 třída A vyzařované emise, CE
4)

Požadavky na kontrolu elektromagnetického rušení vlastností subsystémů a zařízení
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