kenmerken
•
•
•
•
•
•
•

96dB (A) maximaal
Volumeregeling in stappen
Sirene voor muurmontage
Robuuste constructie
IP44, IP55 of IP66 uitvoering
Eenvoudige kabelinvoer en –uitvoer
Conform EN54-3

De NS reeks conventionele sirenes combineren een robuuste
constructie met akoestische efficiëntie. Dit resulteert in een
sirene met laag verbruik, een hoog volume en een brede
geluidsverspreiding voor een goede hoorbaarheid in alle
richtingen. Deze sirenes zijn geschikt voor vele toepassingen,
gaande van kantoren tot hotels en van industriële gebouwen
tot ziekenhuizen.
De solide elektronica geeft de gebruiker de keuze tussen
continue en pulserende tonen met een variëteit aan frequenties en volumesterktes. De NS sirenes zijn beschikbaar
in twee kleuren (rood en wit) en worden geleverd met 4
vooringestelde sirenepatronen/tonen, waaronder de “Slow
whoop” toon. Elke sirene kan aan de omgeving aangepast
worden door gebruik te maken van de beschikbare basis,
NBL (IP44), NBD (IP55) en NBS (IP66).

NS4 Reeks
sirenes voor
muurmontage
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specificaties

bestelgegevens

Elektrisch

NS4/R			
			
NBL/R			
NBD/R			
NBS/R			
			

standaard sirene, 4 tonen rood
laagprofiel basis (IP44) - rood
diepe basis (IP55) - rood
basis met dichtingring (IP66) rood

NS4/W			
NBL/W			
NBD/W			
NBS/W			
			

standaard sirene, 4 tonen - wit
laagprofiel basis (IP44) - wit
diepe basis (IP55) - wit
basis met dichtingring (IP66) wit

Werkspanning:		
Stroomverbruik:		
			
Geluidsdruk (dB):

9-33 Vdc
9mA @ 24 Vdc (800Hz, continue
toon)
Max. 96dB(A) ± 3dB @ 1m, 24 Vdc

Mechanisch
Materiaal behuizing:
ABS
Vlamvertragend:
UL94-HB
Kleur:			
Rood of Wit
Werkingstemperatuur: -30°C tot +70°C
Max. vochtigheidsgraad: 93% @ 55°C (NBD basis)
Kabelterminal:		
maximum 2.5 mm²

Opmerking:
Alle NS Sirenes worden geleverd zonder basis.

lokale verdeler

DSNL_MIAS_NS4_0211

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid
van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

