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Listener
Informace o produktu

Výhody

Živý zvuk

Zvukový proud lze přehrávat v 
reálném čase.

This gives a clear overview of the 
current situation around the 
luminaire and may be useful to 
monitor periodic events (e.g. sport 
events).

Krátkodobé sledování oblasti po 
incidentu může být žádoucí i v 
režimu živého náhledu.

Analýza a přehled

Platforma InsightNow nabízí 
několik přehledů a řídicích panelů, 
které poskytují přehled o 
hladinách hluku v daném místě. Ke 
kombinaci dat lze použít více 
senzorů a získat tak podrobnější 
informace.

Další základní poznatky lze sdílet s 
občany pomocí platformy. 
Platforma nabízí také pokročilejší 
poznatky pro odborníky na životní 
prostředí / zvuk.

Integrované, diskrétní řešení

Baterie na 1 den

Bezdrátové připojení (4G/5G)

Vyměnitelné řešení

Advanced

Rozpoznávání zvuku

Pomocí integrovaného modulu 
"Edge computing" lze senzory 
naučit detekovat konkrétní zvuky 
a spouštět "události".

Tyto události lze využít ke sběru 
dat (pro lepší přehled), ale také k 
vytváření "akcí", jako je nastavení 
úrovně osvětlení a generování 
alarmů / zpráv pro příslušné 
zúčastněné strany (např. policii).

Standard

Playback

Řešení nabízí možnost přístupu k 
hladinám a spektrům zvuku až po 
dobu 1 roku a ke zvuku s vysokým 
rozlišením až po dobu 3 měsíců.

To umožňuje přehrát časový úsek v 
době, kdy došlo k příslušné události 
(např. krádeži, vandalismu, 
výtržnostem atd.).

Nabízí také možnost ověřit 
konkrétní "špičky" v hladinách 
zvuku a zjistit jejich příčinu.

ISO9001 and ISO27001 certified

Re-active: act afterwards Pro-active: possibility to act now!

Řešení

Poslouchací zařízení Sustainder-Munisense nabízí nejmodernější detekci a měření zvuku pro venkovní aplikace. Součástí 
řešení je přístup k platformě InsightNow, která nabízí přehled založený na detailních úrovních zvuku, přístup k 
historickým datům, analýzy trendů a další. Kromě měření zvuku a ukládání zvuku jsou integrované senzory vybaveny 
funkcí detekce směru zvuku a mohou určit polohu zdroje zvuku. Pomocí palubního výpočetního modulu lze senzory 
"vycvičit" k detekci specifických zvuků (např. rozbíjení skla), což umožňuje poskytovat služby na míru. Pokud je zařízení 
Listener potřeba na jiném místě, lze jej snadno přenést do jiného svítidla stejného typu jednoduchou výměnou kazet 
svítidel.

Způsoby použití
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Listener
Platforma InsightNow

Poznatky pro občany

Pohled na události / festivaly

Pohled pro odborníky

• Portál OpenData je veřejně přístupný

• Jednoduchá prezentace:
• Na základě dB: skutečné naměřené hladiny zvuku v průběhu času.
• Na základě indexu Harmonica: hladiny zvuku v relativním kontextu: byl tento zvuk

hlasitý, nebo ne? Lze snadno identifikovat špičkový hluk a hluk pozadí.
• Tyto poznatky pro občany pomáhají strukturovat a podporovat veřejnou diskusi o

zvukovém znečištění.

• Speciální prostředí pro správu událostí:
• Zpětná vazba o tom, jaká opatření je třeba přijmout, aby se zabránilo

rušení.
• Přístrojová deska rozlišuje mezi šumem z události a šumem na pozadí.
• Umožňuje samoregulaci a přímé propojení s donucovacími orgány.
• Výsledky:
• Přímý alarm pro všechny zúčastněné strany v případě překročení hluku.
• Méně překročení a stížností.
• Přímé a transparentní vymáhání ze strany místních orgánů.
• Výkonný nástroj pro vyhodnocování událostí.

• Kompletní platforma InsightNow:
• Více uživatelů s přidělenou rolí a oprávněními.
• Přístrojové panely přizpůsobené aplikaci: události, konstrukce atd.
• Alarmy v případě překročení předem definovaných prahových hodnot.
• Rozsáhlé nástroje pro analýzu a možnosti přehrávání.
• Automatizované pravidelné zprávy.
• Ukládání historických dat a archivace projektů.
• Exporty pro externí aplikace.
• Možnost integrace s aplikacemi třetích stran.
• Korelace s meteorologickými daty.
• Rozpoznání zdroje prostřednictvím korelace mezi více senzory.

ISO9001 and ISO27001 certified



Posluchač
Funkce

Ovládání světla

Integrované řešení může také řídit úroveň 
osvětlení (nebo dokonce barvu světla) po 
překročení hladiny hluku. Například lze 
nastavit 5700K studenou bílou barvu v 
případě rušení hlukem a 2200K nebo 3000K 
teplou bílou barvu při "normálních" 
okolností.

Ovládání kamery

Platforma InsightNow nabízí přehled na 
různých úrovních pro různé typy 
uživatelů. Ten může být velmi 
jednoduchý (např. pro občany) nebo 
velmi podrobný (např. pro manažery 
akcí, místní orgány činné v trestním 
řízení a/nebo odborníky na životní 
prostředí).

Měření zvuku

Podporuje všechny mezinárodní standardní 
parametry měření zvuku IEC 
60651/60804/6172 (hladina i spektrum), 
vhodné pro řízení hluku generovaného 
událostmi, stavbou, dopravou, letadly, 
průmyslem atd.

Zvukový záznam

Záznamy ve vysokém rozlišení lze selektivně 
pořizovat až po dobu 14 dnů a lze je 
poslouchat z platformy InsightNow. V rámci 
platformy se nahrávky ukládají až po dobu 6 
měsíců.

Rozpoznávání zvuku

Zvukové senzory mohou v rámci systému 
spustit také udržovací pozorovatele 
(kameru). To znamená, že pozorovatelé 
mohou v případě překročení zvukových 
limitů odeslat uživateli obraz scény. Může 
také spustit záznam z kamery, aby bylo 
možné si scénu později prohlédnout.

Generování poplachů

V případě překročení hluku lze generovat 
výstrahy pro příslušné zúčastněné strany. 
Alarmy lze přizpůsobit konkrétní situaci 
pomocí SMS / mailingu / spouštěčů / atd.

Přehledy a řídicí panely

Lokalizace zvuku

Čtyři mikrofony dokáží lokalizovat směr 
zvuku. To pomáhá lokalizovat zdroj v 
blízkém poli.

Pomocí integrovaného modulu "Edge 
computing" lze senzory vycvičit k detekci 
konkrétních zvuků, které spustí 
"události".Tyto události lze použít ke 
shromažďování dat (pro lepší přehled), ale 
lze je také použít ke spuštění "akcí". 

(alarmy, ovládání světla, ovládání kamery).
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ISO9001 and ISO27001 certified
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Kontakt
info@urbandesign.cz
+420 724 341 340
www.sustainder.cz

Autorizovaný partner
Urban Design s.r.o.
nám.14. října 1307/2
150 00 Praha 5
www.urbandesign.cz




