MOBILNA SYRENA ALARMOWA DSE-600M
Mobilna syrena alarmowa DSE-600M oprócz alarmowania ludności w sytuacjach zagrożeń życia pełni również funkcję informacyjną np.
podczas ewakuacji czy do przekazywania dowolnych informacji społeczeństwu. Syrena mobilna stanowi dopełnienie wyposażenia służb
kryzysowych, ratowniczych i wojskowych. Umożliwia dotarcie z informacją w każde miejsce będące poza zasięgiem stacjonarnych syren
alarmowych.

ZALETY i FUNKCJE
ZASIĘG
Mobilna syrena alarmowa DSE-600M o mocy 600 W wyposażona jest w 4 aluminiowe głośniki o dookólnej charakterystyce rozchodzenia
się dźwięku i natężeniu SPL 109 dB(A)/30 m. Zasięg syreny w zależności od ukształtowania terenu wynosi 0,5 km ÷ 3 km.
MEDIA STERUJĄCE
Sterowanie syreną mobilną DSE-600M odbywa się zdalnie za pomocą protokołu IP (digitexCZK/IP®), transmisji radiowej
(radio analogowe lub cyfrowe) oraz GSM. Dzięki czemu istnieje możliwość włączenia syreny mobilnej do dowolnego systemu
alarmowania np. DSP-50, digitexCZK/FSK, RSSS-2000/3000.
KOMUNIKATY GŁOSOWE
Syrena mobilna DSE-600M umożliwia odtwarzanie nagranych komunikatów oraz przekazywanie komunikatów głosowych na żywo.
STEROWANIE
Mobilne syreny alarmowe DSE-600M sterowane są za pomocą manipulatora sterującego automatyką masztu, manipulatora sterującego
pracą syreny elektronicznej, mikrofonu do przekazywania komunikatów głosowych lub manipulatora LCD z mikrofonem zainstalowanym
w kabinie samochodu.
ZASILANIE
Zastosowanie niezależnego agregatu na paliwo (o mocy 1,6 kW) syrena mobilna zapewnia wiele godzin pracy w terenie. Dodatkowo
może być zasilana rezerwowo z akumulatorów (min. 33 Ah) lub za pomocą gniazda 230 V.
MASZT
Głośniki syreny DSE-600M zamontowane są na zautomatyzowanym, pneumatycznym maszcie głośnikowym.
MONTAŻ
Uniwersalny, aluminiowy stelaż umożliwia montaż syreny mobilnej na dowolnej przyczepie (jedno- lub dwu-osiowej) oraz pojeździe
posiadającym odpowiednią przestrzeń ładunkową np. na samochodzie typu pick-up.
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DANE TECHNICZNE
Moc wyjściowa

600 W

Natężenie dźwięku SPL

109 dB(A)/30 m

Liczba głośników

4

Liczba wzmacniaczy

2 x 300 W

Częstotliwość dźwięku

dual tone 400 ÷ 430 Hz

Pasmo przenoszenia dźwięku

≥ 300 ÷ 5000 Hz

Zasilanie główne

1,6 KW ( agregat na paliwo)

Zasilanie rezerwowe

2 x 12 V (33 Ah) AGM / 230 V +/- 10%

Oświetlenie wewnętrzne

2 x 24 W

Pobór mocy (stand by)

do 3 W (bez dodatkowych akcesoriów)

Pobór mocy podczas ładowania

maksymalnie 150 W

Liczba alarmów przy zasilaniu rezerwowym

do 20 jednominutowych alarmów (24 h po wyłączeniu zasilania głównego)

Czas pracy na zasilaniu rezerwowym (stand by)

do 30 dni

Temperatura pracy

od –20°C do +65°C

Materiał wykonania

GŁOŚNIKI SZCZELINOWE: stop aluminium
RAMA NOŚNA: Stal ocynkowana, malowana
MASZT PNEUMATYCZNY stop aluminium

Stopień ochrony

IP65

Lama sygnalizacyjna

led na szczycie masztu

Pokrowiec na głośniki

materiałowy

Mocowanie

uniwersalny stelaż stalowy, ocynkowany i pomalowany

Wymiary

wysokość 1,5 m, długość 1,4 m szerokość 1m
wysokość wysuniętego masztu z głośnikami do 5 m

Wymiary/waga

do 400 kg

Gwarancja

24 miesiące ( akumulatory 12 m-cy)
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