sonowapp
akustické dozorovací zaøízení
Není již tøeba pasivnì pøihlížet a èekat na pøíjezd policejní hlídky. Mùžete zakroèit ihned. Zaøízení
nabízí aktivní verbální a okamžité øešení nastalého problému v pozorovacím úseku mìstského, èi
obecního kamerového systému. Použití spoèívá v prevenci pøed výtržnostmi a poškozováním majetku,
pøi dopravních nehodách, špatném parkování apod. Pomocí akustického vyrozumìní je možné
preventivnì zasáhnout pøed rozbitím výlohy a následné krádeži, vandalství, sprejerství. Rovnìž je
možno špatnì parkující øidièe vyzvat k odstranìní stojícího automobilu v zákazu zastavení aj. Pøi
dopravních nehodách je možné komunikovat mezi obsluhou dozorovacího zaøízení, kdy je úèastník
nehody ke komunikaci vyzván napøíklad zvednutím ruky a podobnì.
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Bezdrátový pøenos

Anténní systém

Vysílací zaøízení
SONOWAPP

Modulaèní linka

Pøijímací jednotky Sonowapp

SONOWAPP

Dispeèerská ústøedna,
mobilní telefon pro hlášení v exteriéru

Sonowapp je rádiové zaøízení, které pracuje na principu krátkovlnného vysílaèe a pøijímaèù se
selektivní volbou. Základ systému tvoøí vysílací èást sestávající se z ústøedny, vysílaèe, antény
a propojovacích kabelù. Ústøedna, instalována v monitorovacím dispeèinku, umožòuje vysílání
selektivnì smìøovat až k dvìstìpadesátišesti vybraným kamerovým místùm. Hlášení probíhá pouze
do vybraných kamerových míst, aniž by docházelo ke spuštìní na jiných monitorovacích místech, pro
které není informace urèena nebo je neaktuální. Avšak hlášení je možno smìøovat i do nìkolika, èi
všech míst najednou.
Systém nevyžaduje drátové rozvody, což se projeví výraznou úsporou investic pøi instalaci
a následnému servisu ozvuèení, zejména v odlehlých místních èástech a osadách. Dosah vysílání se
podle èlenitosti terénu pohybuje okolo 5 km a snadno pokryje i rozsáhlejší obce. V pøípadì vìtších
vzdáleností, èi znaèných terénních obtížností, kde by byl stínìn pøímý signál, je možné instalovat
pøevadìè.
Systém sonowapp je øešen jako modulová stavebnice, jejíž prvky lze vzájemnì kombinovat
a rozšiøovat v závislosti na mìnící se potøebì, èi podle výše investièních prostøedkù.
Pøed instalací je nutno v lokalitì provést rekognoskaci terénu a zkušební mìøení. Výsledek je
zpracován do technicko-ekonomické studie, jež specifikuje možnost výstavby systému, upøesòuje
podmínky výstavby a obsahuje kalkulaci ceny.
technické parametry
pracovní frekvence
operaèní dosah
poèet ozvuèovacích bodù
napájení
pracovní teploty
krytí
doplòky

67-72MHz
do 5 km
256
230V AC
-20° +50°C
IP 66
GSM brána apod.
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