LRAD® 360Xm
Rychle použitelný systém pro komunikaci
a sdělení zpráv

SMĚROVOST, VÝKON
A VELKÝ DOSAH
 Rovnoměrné pokrytí zvukem
v okruhu 360°
 Hlasitá, vysoce srozumitelná
komunikace na ploše 0,6 km2
 Zřetelné udílení pokynů ve
vnitřních a vnějších prostorách
VLASTNOSTI
 Lehké a kompaktní provedení
nevyžaduje těžké nástroje pro
instalaci, úspora nákladů.
 Nízký příkon umožňuje použití
po dlouhou dobu i při
výpadcích proudu
 Nepřekonatelná
srozumitelnost udílených
hlasových pokynů
 Připojení na místní rozhlas
o napětí 70 V nebo 100 V
Možnosti montáže stožáru
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Integrovaný stativ

 Nízký příkon. Napájení
síťovým napětím nebo
z baterie.

 Pro stožár o průměru 66, 80 a 101 mm

 Všestranně použitelný

 Délka noh stativu:
850, 1100, 1500 a 2000 mm
(vhodné pro stožár o výšce až 10 m)

 Ovládání hlasitosti a dosahu
operátorem.
OBLASTI POUŽITÍ

SOUČÁSTI DODÁVKY

 Vymáhání práva
 Ozbrojené složky
 Bezpečnost ve firmách
 Ochrana důležitých objektů
 Námořnictvo

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nastavitelný držák na tažné
zařízení, pozinkovaný
 Pro stožáry o průměru až 115 mm.
Univerzální držák na tažné zařízení lze
upevnit na každé auto. Po zaparkování
na nerovném terénu ho lze nastavit do
svislé polohy.
 Hmotnost 11 kg.
 Volitelně lze objednat podpůrná
ramena.

 Integrovaný záchranný
systém
 Chemické, biologické
a radiační ohrožení
 Pohraniční a přístavní stráž
 Systémy včasného varování
 Pokyny pro obyvatelstvo
 Ochrana a plašení zvířat ve
volné přírodě

Technický list: LRAD 360Xm

LEHKÝ, PŘENOSNÝ
SYSTÉM S VYNIKAJÍCÍ
SROZUMITELNOSTÍ
PRO SDĚLENÍ ZPRÁV
A VAROVÁNÍ OBČANŮ
Systém LRAD 360Xm pro
předávání zpráv a varování ve
vnitřním a vnějším prostředí
v lehkém a kompaktním
provedení. Technologie LRAD

JEDEN ZÁŘIČ

DVA ZÁŘIČE

Max. akustický výkon ve vzdál. 1 m

124 dBA

129 dBA

Dosah pro 70 dB

250 m

450 m

Rozměry zářiče [Ø x v]

41 x 30 cm

41 x 45,7 cm

Hmotnost

9,5 kg

13,6 kg

Efektivní plocha zářiče

0,458 m

Průměr trubky pro upevnění

20 mm

3

0,661 m3
20 mm
*

70 V Hi-Z trafo*

Audio vstup

70 V Hi-Z trafo

Vstupní příkon

20, 40 a 60 W

Nebezpečné látky

Splňuje RoHS

Použití

Plně uzavřený systém určený

40, 80 a 120 W

poskytuje mimořádně

k trvalému použití ve vnějším

srozumitelné šíření zpráv

prostředí pro pevné a mobilní

v okruhu až 0,6 km2.

použití, odolný větru a nárazům.
*volitelně transformátor 100 V

Lze ho použít v městských
a průmyslových oblastech
formou pevné instalace na
budovách či stožáru nebo
mobilního použití. LRAD 360Xm
zajistí bezpečný přenos
hlasových zpráv s dokonalou
srozumitelností v okruhu 360°.
Malé rozměry LRAD 360Xm
jsou poloviční, oproti většímu
provedení LRAD 360X. Systém
byl navržen pro použití
v menších prostorách jako jsou
nádvoří, parkoviště, rekreační
plochy apod. Pro pokrytí
větších ploch lze použít několik
systémů. Malý a lehký LRAD
360Xm lze snadno použít, pro
přepravu nevyžaduje žádnou
těžkou techniku.
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