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SONNENBURG

IŠORINIAI ĮRENGINIAI
 ● jūros vandeniui atsparios aliuminio konstrukcijos
 ● įvairios konstrukcijos.
 ● nuo 2 iki 32 garsiakalbių
 ● vienakryptis arba įvairiakryptis garso spinduliavi-
mas
 ● garso slėgio lygis (SPL) nuo 103 iki 131 dB(A)
 ● diapazonas iki 5000 m
 ● 6 metų garantija sistemai

ELEKTRONIKA
 ● 300 - 4800 Vat 
 ● 300 ir 600 vatų stiprintuvai
 ● modulinė sistema
 ● sirenos signalų įvairovė (su DSP)
 ● sirenos signalų galios kontrolė
 ● akumuliatoriaus įtampos ar garsiakalbio varžos 
pokyčių kompensavimas
 ● trumpo sujungimo
 ● perkaitimo monitoringas
 ● garsiakalbių bandymas tyliuoju rėžimu
 ● potencialūs kontrolėsė įėjimai sirenos signalams 
ir balsiniams pranešimams iš atminties
 ● gedimų sumavimas
 ● būsenos rodymas
 ● programinės įrangos diagnozavimas
 ● parametrų ir programinės įrangos pakeitimai per 
sąsają

VALDYMO CENTRAS
 ● daugiafunkcinė stebėjimo sistema su jutikliniais 
ekranais, skirta: 1 ekranas - duomenų bazės ir  
programinės įrangos valdymui, 2 ekranas - 
žemėlapių peržiūrai, 3 ekranas ..., 4... ir t.t
 ● perspėjimas atskiromis sirenomis, arba jų 
grupėmis
 ● sirenos būsenos nuskaitymas (dvikryptis)
 ● sirenos duomenų keitimas
 ● radijo sistemos duomenų keitimas
 ● tiesioginis sirenos signalo įrašas perspėjimo metu
 ● žemėlapiai su didinimo ir patraukimo funkcijomis
 ● visų sirenų būklės užklausa
 ● visų atliktų funkcijų peržiūra
 ● bylų peržiūra filtruojant, duomenų atsarginės ko-
pijos laikmena, pelė, klaviatūra, ataskaitų spausdi-
nimas
 ● mikrofonas pranešimams
 ● radijo ryšio sistema visiems perdavimo būdams
 ● Ethernet tinklo valdymo centras ir radijo ryšio     
sistema
 ● pajungimas per visus šiuolaikinius, tinklus, vietinį 
tinklą, ISDN, modemą, GSM, radijo ryšį, internetą 
ar ethernetą.

 ● maitinimas saulės baterijomis 
 ● tinklo gedimo atveju, rezervas iki 20 perspėjimų 
30-iai dienų 
 ● balsiniai pranešimai tiesiogiai ir iš atminties
 ● vidaus ir išorės valdymo įrenginys
 ● sujungiama radijo ryšiu, GSM ryšiu, Ethernet'u, su 
ir be grižtamojo ryšio
 ● Sąsaja, skirta išoriniams jutikliams: anemomet-
rams, kritulių matuokliams, potvynių jutikliams ir 
kt.
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Sužinokite daugiau apie šiuolaikinę perspėjimo 
sireną Jūsų įmonėms ar institucijoms. Čia yra tik 
trumpa informacinė duomenų santrauka. Prašome 
kreiptis į mus, jei iškils kokių nors klausimų, ar page-
idausite platesnės informacijos.


