Optische en akoestische signalering
Optical and acoustic signalling

Omschrijving:
Index Elektro levert een breed scala aan explosieveilige signaleringsapparatuur:
- Diverse LED lampen, ook in multi uitvoeringen.
- Continulampen met gekleurde lenzen
- Flitslichten
- Signaaltorens
- Claxons
- Motorsirenes
- Bellen
De genoemde artikelen worden compleet geleverd, dus inclusief montagebeugel, wartel en (waar van toepassing) beschermkorf
en zijn leverbaar in meerdere aansluitspanningen. Het LM6 aluminium in combinatie met de epoxy coating geeft een zeer goede
bescherming in de meest extreme omgevingssituaties.
De LED lampen, continulampen en flitslichten zijn uitgevoerd met een interne E27 fitting.
De functionaliteit van de LED lampen is door dipswitchen en/of bedrading aan te passen. Dit geldt ook voor onze claxons die
eenvoudig in 5 verschillende toonsoorten is aan te passen door middel van het
maken van een doorverbinding op de interne klemmenstrook, of door middel van dipswitchen tot wel 32 toonsoorten.
Verder is Index Elektro een van de weinige leveranciers die een motorsirene levert in RVS 316 uitvoering.
Het betreft hier het type ETS 30.

Description:
Index Elektro supplies a wide range of explosion proof optical and acoustic signalling equipment:
- Several (Multi) LED beacons
- Steady beacons with coloured lenses
- Strobe beacons
- Tower lights
- Sounders
- Motorsirens
- Bells
Mentioned equipment is supplied complete, so including mountingbracket, cable glands and (if applicable) protection cover and
are available in different voltages. The LM6 aluminium alloy in combination with the epoxy coating provides a very good protection
in the most extreme environments.
Most of the LED beacons, steady beacons and strobe beacons have an internal E27 fitting.
The functionality of the LED beacons can be changes by means of dipswitches or wiring. The claxons provide the possibility to
select 5 different sounds by means of making a connection on the internal terminalstrip ore by dip switches upto 32 different
sounds.
Further Index Elektro is one of the few companies that supplies a motor siren with Stainless Steel 316 body, It concerns the
type ETS 30.
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