
Veikimo zona mieste (skaičiuotinas) 71dBl

Sirenos modelis

Stiprinimo stoties gabaritai
Stoties spintos korpuso apsaugos klasė

Garso projektorių gabaritai
Garso projektoriaus svoris

Sirenos sudetis

Valdymo blokas

300-400 m

ES91-2/300

105-106 dB(A)

1000x510x250mm
IP55

0,28x0,55x0,85 m
11 kg

Radijo valdymo įrenginys RVĮ-8.
Užprogramuotų tekstų ir tonų kiekis- 20 vnt.
Tam, kad perduoti tiesioginiai tekstinį pranešimą numatytas vietinis
mikrofonas. Taip pat priima perduodamus per mikrofoną tekstus iš RPP-6-PC
pulto.
RVĮ-8 įrenginys turi gaunamų duomenų ir komandų retransliavimo funkciją
"įsimint ir perduok".
Vartotojo identifikavimas- apsaugos rakto pagalba.
Nuotolinis valdymas vykdomas radijo ryšiu 138-147 MHz arba 438-470 MHz
dažnio diapazone iš RPP-6-PC pulto ir iš vietos rankiniu būdu, įjungiant
užprogramuotus tekstus, tonus, bei tiesiogiai perduodant tekstinį pranešimą
per mikrofoną iš RPP-6-PC pulto ir iš vietos (sirenos).
Į komplektą įeina vietinis garsiakalbis įrašų patikrinimui, atjungus
pagrindinius garsiakalbius.

111-112 dB(A)Garso slėgis už 30 m. esant 180° kryptingumui
Garso slėgis už 30 m. esant 360° kryptingumui

Garso projektorių kiekis 2 vnt

Garso projektorių tvirtinimo atrama Universali, pritaikyta garso projektotių tvirtinimui ant plokščio ir šlaitinio stogo.
Padengta antikoroziniais dažais.

Antenos tvirtinimui numatytas Ø32 mm vamzdis.

Garso projektoriaus atkuriamas dažnis (<6dBl) 250-7000 Hz

Antena Omnidirektorinė (visakryptė), korpusas iš stiklo pluošto.VHF diapazono
136-174 MHz. Stiprinimas- 6,5 dB, dviejų 5/8 sekcijų. Jungtis- SO-239 (UHF

Female)

Garso projektorių sistema

Sirena sudeda iš garso projektorių sistemos, stiprinomo stoties, garso projektorių
tvirtinimo atramos

Garso projektoriaus galingumas RMS 150 W

Garso projektorių korpuso medžiaga iš atmosferos poveikiams atsparios poliesterinės dervos armuotos stiklo audiniu
Garso projektorių apsaugos klasė IP65

Stiprinimo stotis

Spintos užraktas Taip, numatytas

Radijo ryšio įrenginys Radijo ryšio stotelė ALAN HM-106.
Programuojamas siųstuvo galingumas- nuo 1iki 25W.

\Darbinis dažnis- VHF diapazonas 135-174 MHz.

Sirenos elektros maitinimas AC 230V, 50 Hz elektros tinklo.
Pareikalaujama srovė budėjimo režime- 0,2A, esant įjungtai sirenai- 16A.

Yra numatyta apsauga nuo virš įtampių.
Sirenos rezervinis maitinimas 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.
Numatytas akumuliatorių kiekis- 2 vnt.

Akumuliatorių galingumas-50 Ah.
Akumuliatoriams išsikrovus ar jiems sugedus, sirena gali dirbti 100 proc.

pajėgumu iš 230V tinklo.

Sirenos įrangos eksploatacinė temperatūra: Įrangos sumontuotos  patalpoje eksploatacinė temperatūra- +5° C to +40° C.
Įrangos sumontuotos lauke eksploatacinė temperatūra- -30° C to +70° C.

Garso projektorių tvirtinimo atrama

 SIRENOS ES91-2/300 TECHNINIŲ PARAMETRŲ
APRAŠAS


