DATASHEET VS-20

sirenes
vs-20
VIZINHANÇA SOLIDÁRIA é um conjunto de sirenes composta por uma automação baseada na telefonia móvel, onde grupos de
pessoas cadastradas por um administrador podem interagir com o equipamento utilizando seu telefone celular. Sua sinalização
é realizada por três sirenes de alto rendimento, produzidas em alumínio fundido que evita distorções sonoras. Sua potência
sonora é capaz de emitir alertas em bairros, condomínios, indústrias, construções, mineradoras, barragens, hidrelétricas ou
qualquer situação onde a sinalização utilizando o som ou a voz humana for necessária. Por ser um produto versátil poderá ser
utilizado em situações como prevenção de vandalismo, roubo, furto, arrombamento, alerta geral, entre outros.
Possibilidades
• ADMINISTRADOR DO SISTEMA. Responsável por conﬁgurar o equipamento e receber todos os status de operações dos usuários cadastrados.
• SENHAS DE ACESSO. Proteção do sistema, a senha poderá ser reconﬁgurada e novos administradores cadastrados.
• MENSAGENS DE STATUS DAS OPERAÇÕES. O Administrador sabe qual usuário está utilizando o equipamento, o tipo de operação e a hora de utilização.
• ADICIONE USUÁRIOS. Até 70 usuários podem ser cadastrados para versão A e 1000 usuários na versão B. Usuários não cadastrados pelo administrador são
ignorados pelo equipamento.
• LISTE USUÁRIOS. Após realizar o cadastro dos usuários o administrador poderá receber as listas contendo todos os números dos usuários.
• DELETE USUÁRIOS. Qualquer usuário pode ser deletado do sistema em qualquer momento. Mediante apresentação da senha, o administrador também poderá ser
substituído.
• ATIVE A SIRENE VIA SMS. Sem limite de alcance, ative a sirene de qualquer local bastando estar dentro da área de cobertura da telefonia móvel.
• DESATIVE A SIRENE VIA SMS. Desligue a sirene via SMS ou pelo timer programável.
• REALIZE UMA CHAMADA PARA SIRENE. Fale pela sirene no conforto da sua casa, escritório, etc. Transmita instruções, peça socorro, tenha sua voz ampliﬁcada e
escutada por todos não importando o local ou distância.
• REALIZE UMA CHAMADA PARA SIRENE COM SOM ATIVADO. O sistema desativa automaticamente o som da sirene caso uma chamada for efetuada e retorna após
o encerramento da ligação.
• CONFIGURE SONS DE ALERTAS. Diversos sons de alerta conﬁguráveis pelo administrador. Caso os sons disponibilizados não supram as necessidades, personalize
suas mensagens com a Beatek.
• TEMPO DE ALERTA CONFIGURÁVEL. Altere o tempo do som de alerta conforme a necessidade entre 1min e 240min.
• TRÊS ENTRADAS AUXILIARES DE PROPÓSITO GERAL. Cada entrada poderá ser ligada a um sistema de acionamento externo como central de alarmes, sensores
de movimento, controles remotos, botoeiras, etc.
• ENTRADAS AUXILIARES CONFIGURÁVEIS. Ligue ou desligue as entradas auxiliares conforme a necessidade.
• TRÊS SAÍDAS AUXILIARES DE PROPÓSITO GERAL. Cada saída poderá ativar um dispositivo eletromecânico ou eletrônico, conforme a necessidade da aplicação.
• NÚMEROS DE ALERTA SEQUENCIAIS. Três números de alerta informam sobre a invasão do local onde foi instalado o equipamento. Os números são discados
sequencialmente para polícia, segurança particular, usuários, etc.
• STATUS DO SINAL DE REDE. Saiba se o local de instalação do equipamento possui sinal GSM/GPRS adequado.
• COMPATÍVEL COM TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL. (Tim, Vivo, Claro, Oi)
• NOBREAK. Baterias mantém o equipamento em funcionamento mesmo sem energia elétrica.
• SIRENES DE ALTO DESEMPENHO. Excelente rendimento, longo alcance, cornetas produzidas em alumínio fundido que ampliﬁcam o som evitam distorções sonoras.
• AMPLIFICADOR DIGITAL CLASSE D. Baixa distorção sonora, zero ruídos.

DadosTécnicos
Corrente Elétrica
Alimentação

StandBy

Consumo

127 VAC +- 10%

26mA

210mA

3,3W

27W

220 VAC +- 10%

26mA

210mA

5,7W

46W

Potência StandBy Potência Sirene Ligada

Bateria
StandBy

Consumo

24VCC +- 5%

90mA

4,5A

10H

121dB (Omnidirecional)
124dB (Unidirecional)

*Com 3 Alto-falantes

Alimentação

StandBy

Pressão Sonora 1m *

PowerON

Potência StandBy Potência PowerON
2,2W

108W

Recarga

45min

Operadoras Compatíveis
Claro

Tim

Oi

Vivo

3H

Composiçãodoproduto

• 01 automação; • 03 cornetas em alumínio; • 03 suporte para ﬁxação das cornetas; • 03 drives;
• 01 gabinete vedado em abs; • 01 bateria selada 12V/7A; •10 metros de cabo polarizado
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