EMA24BRSSR
Gecombineerde sirene & flits voor
muurmontage

Kenmerken

Productoverzicht
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De EMA24BRSSR is een combinatie van sirene en xenon
flits in één behuizing en bedoeld voor muurmontage.
Deze combineert de technologieën van de NX en NS
reeksen om zowel hoorbare als zichtbare indicaties te
geven. De akoestische efficiëntie en geluidsverspreiding
genereert maximum 103dBA (@ 1 meter, 24Vdc) op
360°, waardoor het in alle richtingen goed hoorbaar
is. Deze combinatietoestellen zijn ten zeerste geschikt
voor toepassingen in gebouwen waar een groot publiek
samenkomt.

Combinatie sirene & flits
4 selecteerbare tonaliteiten
Interne volumecontrole
Geschikt voor muurmontage
Grote flitslens
Robuuste constructie
IP44, IP55 of IP66 uitvoering
Eenvoudige kabelinvoer en –uitvoer
Conform EN54-3

De solide elektronica bezorgt de gebruiker de keuze
van continue of pulserende toon met een variëteit aan
frequenties en volumesterktes. Er zijn 4 beschikbare,
vooringestelde sirenepatronen/tonen.
De EMA24BRSSR sirene/flits combinaties kunnen
geïntegreerd worden in systemen met andere sirenes of
flitsen van het Morley-IAS productengamma.

Kenmerken

Bestelgegevens

Elektrisch

EMA24BRSSR

Werkspanning:
Stroomverbruik:
Geluidsdruk (dB):
Aantal tonen:

9-33 Vdc
37mA @ 24 Vdc
103dB(A) @ 1m, 24 Vdc
4 selecteerbare tonen

Mechanisch

Materiaal behuizing:
Vlamvertragend:
Kleur:
Afmetingen (h x b x d):

ABS
UL94-HB
Rood
124 x 192 x 72.5mm (zonder
basis)
Werkingstemperatuur: -30°C tot +70°C
Maximale
vochtigheidsgraad:
93% @ 55°C (NBD basis)
Beschermingsgraad:
IP44 met NBL basis
IP55 met NBL basis
IP66 met NBS basis

Accessoires
NBL/R
NBD/R
NBS/R

sirene/flits combinatie (4 tonen) –
rood

laagprofiel basis (IP44) - rood
diepe basis (IP55) - rood
basis met dichtingring (IP66) rood

Opmerking

De EMA24BRSSR sirene/flits combinatie wordt geleverd
zonder basis.
Dit artikel is niet gekeurd volgens de EN54-23 (Visuele
alarmgevers) norm en mag niet toegepast worden
als een visuele alarmgever of om een preliminaire
waarschuwing omtrent brand te geven.

Tonaliteiten
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500Hz tot 1200Hz oplopende toon (slow whoop)
800Hz continue toon
800/1000Hz alternerende toon
800Hz DIN toon

