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Brno, 27.4.2009
Ceník specifických verzí hlásiče automatických průmyslových hlásičů
Kód
HLM-304/300

Položka
Hlásič ve skříňce
Výstupní v ýkon 10/20 W, napájení 12 V DC
Dodáv áme adaptér 230 V/ 12 V
Připojení signálu standardně konektory .

Cena/ks Cena/3ks Cena/10ks Cena/50ks
5800
5311
5160
4350

HLM-304/310

Hlásič ve skříňce
Výstupní v ýkon 40 W, napájení 12 V DC
Připojení v stupů, napájení a reproduktoru standardně sv orkov nicí.

5800

5510

5046

4350

HLM-350

Hlásič ve skříňce s interním reproduktorem
Výstupní v ýkon 20 W, napájení 12 V DC

6800

6310

5696

4900

820

779

713,4

615

1000

950

870

750

Standardní příslušenství hlásiče:
paměťov á karta 1 GB
čtečka karet (USB)
napájecí zdroj (HLM-304/300, u jiných ty pů objednat zv lášť)
náv od, CD s obslužným sof twarem
Doplňky:
HLM-EX16

Expander pro připojení max. 16 externích signálů
Signály 5/12/24 V dle objednáv ky DC, na objednáv ku AC (+10%)
Připojení sv orkov nicí. Možno instalov at až 4 expandery (64 signálů).
Po připojení expanderu není možné použít pův odní 4 v stupy hlásiče!

HLM-CONV

Měnič pro napájení hlásiče z 24 V DC (vestavěný)
v ýstupní v ýkon bude omezen na 20 W

HLM-ACCU

Záložní nebo provozní napájení hlásiče z akumulátoru

HLM-ADAPT

v ceně hlásičů HLM-304/300
Adaptér pro napájení hlásiče ze sítě 230 V (max. 15 W)
je možné napájet i 20 W a silnější v erze hlásičů – nastav íme omezení v ýkonu

HLM-ADAPT40

Adaptér pro napájení hlásiče ze sítě 230 V (max. 40 W)

595

595

540

460

HLM-VOLREG+-

Nastavení hlasitosti log. vstupy „plus“, „mínus“
pro externí tlačítka
nelze u HLM304/300

288

273,6

250,56

216

od 1200 Kč

HLM-VOLREG10

Nastavení hlasitosti analog. vstupem 0 – 10 V
nelze u HLM304/300

244

231,8

212,28

183

HLM-VOLPAN

Nastavení hlasitosti potenciometrem na panelu
nelze u HLM304/300
(standardně je ov ladač v e skříňce)

195

185,25

169,65

146,25

HLM-COM

Komunikační desky – ovládání sběrnicí
RS-232
RS-485
Ethernet

850
950
2400

807,5
902,5
2280

739,5
826,5
2088

637,5
712,5
1800

Analogový vstup pro čtení číselné hodnoty
např. hlášení teploty nebo napětí

1200

950

740

550

HLM-AIN
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Namluvení hlášení do hlásiče, 1 hod. práce (cca. 10 hlášek)
Naše nahráv ka
Nahráv ka v prof i studiu

600
3500

Záznam Vašich nahrávek (MP3, WAV) provedeme zdarma.
Volitelné vybavení jednotky hlásiče:
Ty to doplňky jsou v ceně hlásiče, není-li uv edena cena v řádku s v ýbav ou.
Provedení
pro repro: pozor – není vhodné na vysoce kvalitní hudbu, jen na znělky a řeč
U
HLM-350:výstupu
interní reproduktor,
(koaxiální repro 100 mm + mřížka)
Ostatní ty py hlásičů:
[ ]Konektor Jack 6,3 mm
[ ]Konektor Speakon (+ 180 Kč)
[ ]Sv orkov nice (možno jen u HLM-304/310)
Provedení vstupu napájení (shodné i při instalaci měniče 24/12 V):
[ ]Konektor Bucaneer Bulgin, odolný (+280 Kč, v č. protikusu)
[ ]Konektor 2,1 mm
[ ]Konektor XLR
[ ]Sv orkov nice (možno jen u HLM-304/310 a HLM-350)
Ovladací prvky na panelu (možno zvolit více možností):
[ ] Kontrolky zapnutí a přehráv ání hlášení (montujeme standardně)
[ ] Vy pínač pro úplné v y pnutí hlásiče (otočný průmy slov ý)
[ ] Vy pínač pro úplné v y pnutí hlásiče a test hlásiče (otočný průmy slov ý)
[ ] Tlačítko pro ruční spuštění jedné hlášky (+80 Kč/ks)
Další možnosti:
[ ] NF linkov ý v ýstup – interní konektor 3,5 mm Jack
[ ] NF linkov ý v ýstup – konektor na boční stěně, 3,5 mm Jack
[ ] NF linkov ý v ýstup – konektor na boční stěně, XLR
Připojení vstupů:
(k expanderu v ždy sv orkov nicí!)
[ ]Konektor Bucaneer Bulgin, odolný (+380 Kč, v č. protikusu, lze užít i pro napájení)
[ ]Konektor XLR
[ ]Sv orkov nicí (možno jen u HLM-304/310 a HLM-350)

S pozdravem,

Ivo Strašil
EGMedical, s.r.o.
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