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Sirena ES91-2/300 skirta perspėti gyventojus
perduodant pavojaus signalus ir balsinius pranešimus  apie
gresiančius pavojus, stichines nelaimes.

ES91 sirenos komplektas susideda iš: stiprinimo
stoties, garso projektorių sistemos ir garso projektorių
tvirtinimo atramos.

STIPRINIMO STOTIS

Sirenos valdymui naudojamas valdimo įrenginys
RVI-8, kuris turi iki 20 vnt užprogramuotus skirtingus
tekstus ir tonus. Sirenos valdymas vykdomas nuotoliniu
radijo ryšiu 136-174 MHz dažnio diapazone iš RPP-6-PC
pulto ir iš vietos rankiniu būdu, įjungiant užprogramuotus
tekstus, tonus. Galima perduoti tekstinį pranešimą per vietinį
mikrofoną iš RPP-6-PC pulto arba iš sirenos. Į komplektą
įeina 136-174 MHz dažnio radijo ryšio stotele. Jos
galingumas programuojamas 1-25W diapazone. Radijo
valdimo įrenginys RVI-8 turi gaunamų duomenų ir komandų
retransliavimo funkciją "įsimint ir perduok". Vartotojo
identifikavimas- apsaugos rakto pagalba.
 Elektros maitinimas iš- 230V , 50 Hz tinklo su
apsauga nuo virš įtampių. Sirenai numatytas rezervinis
maitinimo šaltinis iš dviejų 12V akumuliatorinių baterijų.
Rezervinis maitinimo šaltinis užtikrina ne mažesnį kaip 15
minučių nepertraukiamą sirenos darbą visu galingumu, po 7
parų darbo budėjimo režime, esant 0˚C temperatūrai.
Akumuliatoriams išsikrovus ar jiems sugedus, sirena gali
dirbti 100 proc. pajėgumu iš 230V tinklo.

Stiprinimo stoties spintos korpuso apsaugos laipsnis
IP55. Spinta su užraktu. Eksploatacinė įrangos sumontuotos
patalpoje temperatūra- +5° C to +40° C

GARSO PROJEKTORIŲ SISTEMA

Garso projektoriai pagaminti iš atmosferos
poveikiams atsparios poliesterinės dervos armuotos stiklo
audiniu. Garso projektorių tvirtinimo apkaba leidžia tolygai
reguliuoti projektoriaus kryptį vertikliai - -/+20°,
horizontaliai- -/+15°.

Garso projektorių tvirtinimo atrama pritaikyta
montavimui tiek ant plokščio, tiek ant šlaitinio stogo.
Atrama padengta antikoroziniais dažais. Antenos tvirtinimui
numatytas Ø32 mm vamzdis.

Eksploatacinė įrangos sumontuotos lauke
temperatūra- -30° C to +70° C.

 Lauke sumontuotos įrangos apsaugos laipsnis ne
mažesnis kaip IP65.

Stiptinimo stotis

360° kryptingumo garso
projektorių sistema su trikoja

atrama

180° kryptingumo garso
projektorių sistema su trikoja

atrama
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