
Mobilna rešitev za opozarjanje ljudi na ogroženem območju

SCREAMER CAR

Screamer CAR je posebna oblika kompaktne elektronske daljinskim upravljalnikom (ali z dodajanjem modula za 
sirene Screamer, v glavnem namenjena za vgradnjo na brezžično komunikacijo), za bolj zahtevne aplikacije lahko 
vozila. Zahvaljujoč prožnemu nosilcu in močnemu uporabimo tudi sistemski kontrolni panel, radio modem 
magnetu, je lahko sirena Screamer CAR pritrjena na za radijske komunikacije in / ali druge dodatke. Napaja se 
različne ravne, kakor tudi rahlo ukrivljene kovinske iz priključka za električni vžigalnik na armaturni plošči. 
površine. Najpogosteje  je pritrjena na streho ali bok Med prevozom se vse komponente sirene nahajajo v 
vozila. Screamer CAR običajno nadziramo z žičnim odpornem PELI ® plastičnem  ohišju.

Zelo hitra in enostavna montaža brez orodja

PRIHRANI ČAS 
V IZREDNIH RAZMERAH!

70W RMS
126 dB(A)/1 m

www.telegrafia.eu



Mobilna rešitev za opozarjanje ljudi na ogroženem območju

SCREAMER CAR

odporen zvočnik izdelan iz lahke aluminijaste zlitine z 
integrirano elektroniko in 70 W napajalnikom 
možnost izbire med velikim (70B) in majhnim (70S) 
zvočnikom 
upogljiv magnetni nosilec za pritrditev sirene na kovinsko 
površino (običajno streha ali bok vozila) 
možnost poročanja in opozarjanja med vožnjo 
zelo hitra in enostavna montaža brez montažnih orodij 
12V do 36V napajalna napetost (iz avtomobilskega 
akumulatorja) 
vse komponente so nameščene v odpornem PELI ® 
plastičnem ohišju

enostavno krmiljenje prek RCT11 Professional daljinskega 
upravljalnika z gumbom in zaslonom 
možnost dopolnitve sirene ali krmilne naprave z brezžičnim 
komunikacijskim modulom X-Bee ali WiFi 
vključeno držalo za krmilno napravo na vetrobranskem 
steklu
reprodukcija zvočnih posnetkov iz digitalnega spomina 
sirene
možnost reprodukcije vnaprej posnetih objav 
govor v živo preko vgrajenega mikrofona 
avdio vhod za zunanje zvočne vire (radio, telefon ...)

Akustični del

Krmilne naprave

www.telegrafia.eu

Screamer CAR 70B Screamer CAR 70S

(velik zvočnik) (mali zvočnik)

Največja izhodna moč

Največji zvočni tlak 126 dB(A)/1m 122 dB(A)/1m

Teža akustičnega dela 10,9 kg 6,7 kg

Napajalna napetost

Temperaturno območje 

delovanja

Komunikacijske opcije

Največja hitrost vozila s 50 km/h 70 km/h

70 W RMS (elektronsko nastavljivo)

12 - 36 V DC

-40°C do +85°C (akustični del)

    -20°C do +85°C (krmilne naprave)

RS 232 /RS 485, aBUS, WiFi, X-bee, Ethernet, GPRS


	Page 1
	Page 2

