
- Bezdrátový rozhlas SARAH (varovný systém obyvatelstva)
- rozhlasové systémy pro obce a města

- bezdrátové řečnické a ozvučovací systémy
- rychlostní panely (ukazatele rychlosti)

- textové panely
- ukazatele skóre
- kamerové systémy
- veřejné osvětlení



VAROVNÝ A INFORMAČNÍ SYSTÉM SARAH III

Při začlenění a připojení systému SARAH III na zadávací 

pracoviště HZS se z obyčejného bezdrátového rozhlasu stává 

varovný a výstražný systém k ochraně obyvatel a majetku 

v obci v případě ekologických havárií nebo živelných pohrom.



!!!UPOZORNĚNÍ!!!
Frekvence pro bezdrátový rozhlas „NEJSOU a ani 

NEBUDOU zpoplatněny a není potřeba tyto frekvence 

rezervovat.

Toto si můžete ověřit na

ČESKÉM TELEKOMUNIKAČNÍM ÚŘADŮ

nebo na WWW.CTU.CZ 

Naše společnost zajišťuje přidělování 

vysílacího kmitočtu



 možnost hlášení do kabelové televize

 možnost hlášení do jednotlivých části obce

 možnost kombinace stávajícího systému s bezdrátovým rozhlasem

 možnost hlášení ze záznamů

 možnost hlášení mimo úřad z telefonu

 možnost vyslechnutí posledního vysílaného hlášení

 možnost exportu hlášení na webové stránky

 automatický zálohované ovládací pracoviště

Ovládací pracoviště bezdrátového rozhlasu SARAH III



Venkovní přijímače SARAH  III

 digitální kódovaní

 Inteligentní zdroj zajišťuje delší životnost

 možnost obousměrné komunikace

 reproduktory české výroby



Domácí přijímače SARAH

 digitální záznamník zpráv

 napájení ze sitě 230V

 záloha 9V baterii

 schválení MV GŘ HZS ČR



NOVINKY bezdrátového rozhlasu SARAH III

 využití mapového podkladu

 JUKEBOX přijímač



Rozhlasové systémy pro obce a města

 městské rozhlasy

 obecní rozhlasy

 školní rozhlasy

 ozvučení kulturních akcí



Bezdrátový řečnický systém D.A.S. 100 W

 výkon 100W

 provoz na baterii výdrž 5-8hod.

 provoz na zdroj ze sítě 230V

 dva bezdrátové mikrofony

 přehrává CD/MP3



Ukazatele rychlosti jedoucích vozidel

 výška číslic 320mm

 zobrazení aktuální rychlosti od 300m (16 možných úrovní)

 antireflexní fólie proti odrazu slunce

 textový panel s časováním (ZPOMAL,DĚTI,RADAR aj.)

 vysoce svítivé led diody

 automatické snižování jasu závislé na světel. Podmínkách

 záznam statistik

 napájení z VO



Ke každému zakoupenému panelu získáte zdarma !!!



Kamerové systémy

Kamery se instalují ve městech s vysokou koncentrací obyvatel a návštěvníků, do míst,

v nichž je dlouhodobé registrován vysoký počet trestných činu tzv. pouliční kriminality a

přestupku proti majetku a veřejnému pořádku.



Spolupráce Philips a Bártek Rozhlasy



Malaga - cenově dostupné svítidlo pro veřejné 

osvětlení. Díky stupni krytí IP65 je údržba 

pouze venkovní. Nerozbitný polykarbonátový 

kryt zabezpečuje odolnost proti vandalismu

AluRoad – perfektní poměr cena / výkon. 

Malý počet možností, jednoduchá konstrukce 

a velmi dobré technické parametry 

srovnatelné s High – End svítidly

Selenium - jednoduchý design v souladu s 

moderní architekturou. Svítidlo z odolných 

materiálů umožňuje použití plochého krytu -

omezení světelného znečištění. Krytí IP65

Iridium - vyspělá svítidla pro VO s nejvyššími 

nároky – dálnice, hlavní komunikace. Nabízí 

nejširší výběr optických, elektrických a 

mechanických vlastností. IP65

Moderní řešení pro veřejné osvětlení



Moderní LED veřejné osvětlení

 Zdrojem bílého světla jsou i LED, které se 

postupně do veřejného osvětlení prosazují. Právě se 

nacházíme v době, kdy se kvalitní řešení na bázi 

této technologie začínají dostávat po technické 

stránce na úroveň klasických řešení. 



Naše služby

 informace a pomoc při získávání dotací (MV ČR, EU, POV, PRV aj.)

 realizace celé zakázky na etapy

 rozložení platby do 3 let bez úroků a navýšení

 rozložení platby na pravidelné a nepravidelné splátky

 zdarma zpracování cenové kalkulace

 zdarma zpracování technicko – ekonomické studie (podklad pro žádost o dotaci)

 zpracování projektové dokumentace

 výpočty úspor na veřejném osvětlení

 servis po celé ČR



Certifikace

 Ministerstvo vnitra ČR  Ministerstvo dopravy ČR

 ČSN ISO 9001:2009
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