
Mobilna syrena alarmowa DSE-200M umożliwia natychmiastowe alarmowanie ludności w sytuacjach zagrożeń. Dodatkowo, pełni ona 

funkcję informacyjną np. podczas ewakuacji czy do przekazywania dowolnych komunikatów. Syrena mobilna stanowi uzupełnienie 

wyposażenia służb kryzysowych, ratowniczych i wojskowych. Umożliwia dotarcie z informacją w każde miejsce będące poza zasięgiem 

stacjonarnych syren alarmowych. 
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MONTAŻ
Syrena DSE-200M montowana jest za pomocą uchwytów magnetycznych na pojazdach każdego typu
oraz umożliwia szybkie przeniesienie z jednego pojazdu na inny, bez użycia narzędzi montażowych.

ZASILANIE
Syrenę DSE-200M można bardzo szybko przygotować do pracy. Zasilana jest bezpośrednio z akumulatora pojazdu 
dzięki czemu umożliwia dotarcie z informacją w każde miejsce. Dodatkowo, możliwe jest jej użycie w nietypowych
 i trudnodostępnych miejscach (bez udziału samochodu), po podłączeniu do akumulatora 12 V.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
Dodatkowo może być wyposażona w belkę świetlną LED zapewniającą doskonałą widoczność zarówno w dzień
jak i w nocy.

pojazdu). 
komunikatów głosowych na żywo, z mikrofonu przewodowego lub bezprzewodowego (np. z wnętrza 

REGULACJA DŹWIĘKU
Mobilna syrena alarmowa DSE-200M posiada głośnik z precyzyjną regulacją dźwięku (głośność, tony, szum).
Dodatkowo, umożliwia cichy odsłuch dźwięków poprzez wbudowany w walizkę głośnik.

ZASIĘG
Mobilna syrena alarmowa DSE-200M o mocy 200 W wyposażona jest w głośnik akustyczny o dookólnej 
(360°) charakterystyce rozchodzenia się dźwięku i natężeniu SPL 114 db(A)/1 m oraz zrozumiałości mowy
do 400 m. Składa się z przenośnej walizki sterującej oraz głośnika przeznaczonego do zamontowania 
na pojeździe i innych środkach transportu.

LOKALNE STEROWANIE
Mobilna syrena DSE-200M umożliwia odtwarzanie nagranych komunikatów oraz przekazywanie 

ZALETY i FUNKCJE

DANE TECHNICZNE

Wymiary/Waga

Moc wyjściowa                                                                    200 W

Ciśnienie dźwięku SPL                                                          114 dB(A)/1 m

Zrozumiałość mowy                                                                   do 400 m

Zasięg mikrofonu bezprzewodowego VHF                       do 30 m

Ilość alarmów i komunikatów                                            w zależności od pojemności zastosowanej pamięci (USB/SD)

Zasilanie                                                                               12-14 VDC

Pobór prądu (stand by)                                                       0,5 W

Pobór prądu podczas ładowania                                      maksymalnie 30 W

Temperatura pracy                                                             moduł sterujący (walizka): od -20°C do +60°C / głośnik: od -20°C do +50°C

Stopień ochrony                                                                  moduł sterujący (walizka): IP67 / głośnik: IP54

                                                                                             moduł sterujący (walizka): 180 wys. x 410 szer. x 330 gł. mm/5,8 kg

        głośnik: 190 wys. x 530 szer. x 290 gł. mm/12 kg

Gwarancja                                                                           24 miesiące
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