LRAD® Mobilní systém pro včasné varování
a vyrozumění obyvatelstva

SMĚROVOST, VÝKON
A VELKÝ DOSAH
 Rovnoměrné pokrytí zvukem
v okruhu 360°
 Komunikace na vzdálenost až
850 metrů
 Hlasité a velmi srozumitelné
sdělení hlasových zpráv
 Zřetelné udílení pokynů pro
záchranu životů na velkém
území
VLASTNOSTI
 Odolné moduly zesilovačů
šetřící prostor
 Mikrofon s funkcí záznamu
a MP3 přehrávač pro spuštění
nahratých zpráv a zvuků
 Napájení baterií. Nízký příkon
umožňuje provoz pro dlouhou
dobu.
 Plně funkční při extrémních
teplotách, dešti a silném větru
OBLASTI POUŽITÍ
 Systémy včasného varování
a vyrozumění obyvatelstva
 Městské varovné systémy
 Akce s masovou účastí lidí
 Školy
 Nemocnice
 Průmyslové firmy
 Vojenské útvary
 Udílení pokynů při živelných
katastrofách a mimořádných
událostech

OBJEDNACÍ ČÍSLO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LRAD-360X přívěs

Dvounápravový přívěs s teleskopickým, výsuvným
sloupem (max. výška 9 metrů) a nabíjecím blokem
baterií umožňující trvalý provoz po dobu 24 hodin

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FM/AM rádio, digitální rádio (DAB)
Bezdrátové připojení na síť Internet
Satelitní přijímač pro ovládání a řízení systémů LRAD na velkém území
Mobilní telefon
Vysílačka MATRA G3 (Jednotný integrovaný záchranný systém)

Technický list: Mobilní systém
pro včasné varování obyvatel

SYSTÉM MOBILNÍ
KOMUNIKACE A VČASNÉHO
VAROVÁNÍ NA VYŽÁDÁNÍ
Při mimořádných událostech je velmi
důležité rychle použít systém, který
umožňuje srozumitelně sdělit zprávy
obyvatelům pro zajištění jejich
bezpečnosti. Nový mobilní systém

SPECIFIKACE PŘÍVĚSU
Tažná koule o průměru 50 mm; bržděný přívěs
Dvojité nápravy s torzní tyčí
Náhradní pneumatika
Nabíječka baterií
Bezúdržbový blok baterií odolný extrémním teplotám
Povrchová úprava: rám, vypalovaná černá barva; přihrádky, bílá barva
Určeno pro trvalé použití ve venkovním prostředí za všech klimatických
podmínek

LRAD 360X poskytuje mimořádně
kvalitní a srozumitelný přenos hlasu
a výstražných signálů s dokonalým
pokrytím území v okruhu 360°.
Mobilní systém LRAD je plně
autonomní a soběstačný systém na
odolném přívěsu. Uzamykatelné
skříňky s elektronikou a vybavením
obsahují zesilovač, baterie
a pneumatický systém jsou bezpečně
namontovány na přívěsu. Blok baterií
lze snadno dobít zabudovanou
nabíječkou z elektrické sítě.
Standardní konfigurace dvou zářičů
360X umožňuje zřetelnou

ROZMĚRY
Délka
5,7 m
Šířka
2,3 m
Výška se složeným stožárem
1,6 m
Výška se vztyčeným stožárem 11,0 m
Hmotnost
1 996 kg
ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Dva oddíly bloku baterií
Nabíječka baterií (90-230 VAC 50/60 Hz)
LRAD 360X zesilovač třídy "D" s vysokou účinností, pro skříň 19", výkon 320 W
Celková kapacita bloku baterií 450 Ah, výstup 24 V DC
Automatická kontrola stavu a hlášení případných poruch
VOLITELNĚ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Ovládací a řídící software LRAD s grafickým uživatelským rozhraním
Zobrazuje umístění přívěsů na mapě
Zobrazuje provozní stav každého přívěsu
Vybírá a odesílá zvukové soubory na jeden nebo více přívěsů
Zvukový signál lze odeslat živě pomocí mikrofonu nebo z předem nahratých
zpráv a zvuků sirén
Notebook s instalovaným softwarem LRAD
Stolní mikrofon na "husím krku" pro záznam hlasových zpráv a živé vysílání

komunikaci na vzdálenost 850
metrů. Systém lze upravit podle
přání zákazníka větším počtem
zářičů a zvolit barvu nátěru.
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