
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nova Sirene Eletrônica ECN-D 
 

A tecnologia de última geração combinada com 
a nossa vasta experiência no desenvolvimento 
de sirenes, conduziram a esta nova geração de 
sirenes ECN-D (sirene eletrônica com 
amplificadores digitais). 
 

A sirene digital ECN-D é autónoma em relação 
ao fornecimento de energia elétrica, conta 
com uma variedade de rotinas de testes 
internos, ativação de até 10 sons de alarme 
diferentes, ativação de mensagens de voz pré-
gravadas e megafonia ao vivo; são vantagens e 
características já conhecidas nas 
experimentadas sirenes da série ECN. 

  
 

O aumento da eficiência energética acima de 97% 
devido à utilização dos novos amplificadores digitais, 
traduz-se numa drástica redução do consumo de 
energia da sirene, requerendo assim baterias de 
menor capacidade com a correspondente redução 
de custo, peso e volume do painel de controle. 
 

A construção modular, a variedade de interfaces e 
o estrito cumprimento de todos os padrões 
técnicos e certificações européias, oferecem uma 
solução que sat isfaz as necessidades dos 
clientes mais exigentes e são a base para o 
desenvolvimento de sistemas de aviso à 
população adaptados às necessidades de cada 
cliente. 

 
Sistema Acústico de Propagação Omnidirecional 
 

HÖRMANN projetou e desenvolveu o difusor 
acústico para a sirene ECN-D utilizando as teorias 
mais avançadas da física acústica, com o objetivo 
de alcançar a mais eficiente propagação de som. 
 
A propagação de som omnidirecional a 360º é 
gerada através da difração do som dentro do 
difusor acústico. Este mecanismo físico permite ao 
som cobrir as sombras acústicas. 

Para garantir uma performance de 360º de 
propagação do som, a cabeça da sirene está 
dividida em dois canais, que são montados a 180º 
em direção oposta. A possibilidade de 
neutralização devida à sobreposição de ondas 
sonoras é eliminada gerando sinais acústicos com 
frequências fundamentais, diferentes nos dois 
canais. 
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 Nível de pressão sonora até 123 dB (A) / 30 m 

 Propagação do som omnidirecional 360° 

 Propagação do som direcional (opcional) 

 Cabeça da sirene de construção modular 

 Difusores acústicos à prova de água 

 Facilidade de instalação em mastros, 

suportes em parede e em teto plano 

Sistemas de Alerta e Aviso 
 

Sirenes Eletrônicas ECN-D 

 

 



 
 

Painel de Controle Local 
 

 Ativação de alertas, mensagens de 
voz pré-gravadas e megafonia 

 
 Montagem em rack universal de 19“ 

 
 Fácil expansão e adaptação a novas 

necessidades 
 

 110 ou 230 V e/ou alimentação por 
energia solar 

 
 Independência da rede elétrica por 

uso de baterias 
 

 Manutenção mínima  
 
 
 
 
Tecnologia para Centro de Controle – MCE 

Quando diversas sirenes tiverem que ser integradas em 
um sistema de sirenes operado e monitorado por um 
centro de controle abrangente, será necessário contar 
com uma rede de comunicação confiável e potente. 
 
HÖRMANN desenvolveu o "Equipamento de Controle 
de Gerenciamento" (MCE), que é o núcleo de um 
sistema de alerta por sirenes. O MCE funciona como 
uma interface entre as unidades de controle assim 
como o software de controle de sirene baseado em PC 
(CCCS), bem como o painel de controle (RCS) e as 
sirenes eletrônicas. 
 
O MCE é a interface central entre a rede de 
comunicação, as sirenes eletrônicas e as unidades de 
operação e monitoramento. Funciona como portal de 
rede; que monitora e controla a gestão de todos os 
dados e comunicação no sistema de sirenes. 

 
  

 Módulo 19” plug-in 

 Operação com UPS externa e interna 

 Incorpora CPU industrial de baixa potência 

 Várias interfaces (UHF/VHF radio, RS232, linha alugada, 

PSTN, GSM/GPRS, TETRA digital rádio, TCP/IP, fibra ótica 

etc.) 

 Mensagens criptografadas e codificação de 

segurança preveem a ativação não autorizada do 

sistema 

 I/O digital flexível, gratuito 

 Estrutura de hardware escalável 

 Sem partes moveis como ventiladores ou discos duros 

  QNX® RTOS tempo real,  sistema de operação 

mult i tarefa 

 A arquitetura modular do software permite uma customização 

flexível para atender às necessidades específicas do cliente 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Software de Comando e Controle CCCS 
 

O CCCS (Software de Comando e Controle 
Computadorizado) é executado em uma 
rede de PC para sirenes e atua como 
interface entre sirenes e operador. O 
software operacional CCCS foi 
desenvolvido pela HÖRMANN 
especificamente para a ativação, controle 
e monitoramento de sistemas de sirenes; 
havendo sido aprimorado ao longo dos 
anos em estreita cooperação com seus 
clientes. 
 
 
 
 
Características do CCCS 
 

 Ativação intuitiva de tons de sirene, 
mensagens de voz pré-gravadas e 
anúncios de megafonia ao vivo 

 Fácil de navegar, com interface baseada 
em gráficos  

 Controle direto e monitoramento do 
correto funcionamento de todos os 
equipamentos do sistema de sirenes 

 Software GIS baseado em mapa 
 Sem diálogos ou janelas de bloqueio 
 Suporta todos os idiomas – NLS (Native 

Language Support) 
 Relatório detalhado e funções de registro 

de estado 
 Sistema operacional MS Windows xx™ 
 Suporte em linha integrado 

 
 
Operação 
 

Requerimentos essenciais para o funcionamento confiável de um Sistema de 
Alerta de Sirenes exigem um software amigável e intuitivo para o usuário. O 
CCCS inclui vários modos operacionais que garantem uma operação fácil e 
segura. 

Modo Monitoramento poder ser usado para treinamento; como também 
permite o monitoramento do sistema e a emissão de relatórios de estado em 

tempo real. O modo Ativos permite que o operador ative sinais de sirene, 
mensagens de voz pré-gravadas ou anúncios de megafonia ao vivo em 

questão de segundos. O modo Administração oferece flexibilidade de 
administração e adaptação do sistema. 
 

 Altíssimo grau de segurança para a ativação de sirenes através 

de seletor com chave, senha ou biometria digital 

 Botões com pictogramas e texto (1) 

 Seleção e agrupamento de sirenes no mapa 

 Seleção de uma única sirene, grupos pré-definidos ou todas as 

sirenes através de botões ou catálogo (2) 

 Grupos de usuários customizados e perfis com vários níveis de 

autorização de acesso 

 Suporta gráficos vetoriais e mapas de grade 

 Mapas com zoom e funções pan 

 
 
 
 

 

 



 

Sirene Eletrônica ECN-600-D ECN-1200-D ECN-1800-D ECN-2400-D ECN-3000-D 

      
Nível de Pressão Sonora 
( SPL) 

109dB (A) / 30m 115dB (A) / 30m 118dB (A) / 30m 121dB (A) / 30m 123dB (A) / 30m 

      
Número de Difusores 4 8 12 16 20 
      
Peso da Cabeça da 
Sirene* 

28kg 59kg 89kg 121kg 152kg 

      
Dimensões da Cabeça* 
(largura / altura / profundidade) em mm 

300x950x850 300x1605x850 300x2260x850 300x2900x850 300x3550x850 

      
Carga de Vento a 160 
km/h* 

522N 1064N 1614N 2200N 2650N 

      
Número de Amplificadores 2 4 6 8 10 
      
Peso do painel de 
comando 
Incluindo baterias 

84kg 85kg 86kg 87kg 88kg 

* montagem em dupla coluna 

 

Características Técnicas 

 

S
is

te
m

a
 

Frequência Fundamental 415 Hz / 425 Hz 

Sinal da Sirene         customizada 

Autonomia até  7 d ias 

Número de Alarmes 

depois de 48  horas sem recarga de baterias 

 

até 20 de 1 minuto de duração 

Material dos Difusores Liga de alumínio 
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Tensão de Alimentação 230 V ou 110 V +/- 10% 

Tensão das Baterias 24 V 

Máx. Corrente de Carga 4 A 

Dimensões do Painel 

(largura / altura / profundidade) em  mm 

 

600 x 600 x 350 

Proteção do Painel IP65 

Faixa de Temperatura de Trabalho -25°C ... +65°C 

Especificações sujeitas a modificações sem aviso prévio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HÖRMANN GmbH 
Hauptstrasse 45-47 
85614 Kirchseeon 
GERMANY 
Tel. +49 (0)8091/52-261 
info@hoermann-gmbh.de 
www.hoermann-gmbh.de 
 

Representante Técnico Comercial no Brasil 

DIMET EKM do Brasil Ltda 
Avenida Perimetral - 2717 
Belo Horizonte – MG 
Cep: 30.670-845 - BRAZIL 
Fone +55 31 3421 4899 
andreas.b@ekm.cl 
paulopaes@elmec.com.br 

 

 

 
 

Customizamos o seu projeto 


