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Rozmerový výkres

MLOAS 832 A/B Opticko-akustická signalizácia

Kombinovaná optická a akustická signalizácia MLOAS 832

Nová generácia akusticko-optickej signalizácie s 2 spôsobmi montáže. LED technológia svetelnej 

signalizácie MLOAS s extra silnými svetelnými výbojmi (nastavenie až 8 svetelných efektov) s vysokou 

energiou určená ako výstražná svetelná signalizácia. Intenzivný záblesk vyvoláva následné reflexie na 

okolitých plochách čím sa zväčšuje účinnosť signalizácie.

Robusná konštrukcia, vysoký stupeň krytia ju predurčujú k použitiu v náročných priemyselných 

prevádzkach.

- nastavenie až 8 svetelných efektov

- 32 tónov zvukovej signalizácie

- možnosť nastaviť dve úrovne hlasitosti 95 dB a 115 dB

- možnosť vzdialene vypnúť zvukovú signalizáciu

- možnosť vzdialene prepnúť nastavený tón na extra tón

Použitie:

- signalizácia poruchových stavov strojov

- signalizácia havarijných situácií

- výstraha pre nebezpečenstvo

- stavy ohrozenia

Objednávacie špecifikácie s úchytmi "A"

MLOAS 832A.24.4

MLOAS 832A.24.5

MLOAS 832A.230.4

MLOAS 832A.230.5

Technické parametre:

 

Farby krytiek:

1 -              na vyžiadanie

2 -              na vyžiadanie

3 -              na vyžiadanie

4 -

5 -

24V / oranžová  

24V / červená  

230V / oranžová  

230V / červená  

Objednávacie špecifikácie bez úchytov "B"

MLOAS 832B.24.4

MLOAS 832B.24.5

MLOAS 832B.230.4

MLOAS 832B.230.5

24V / oranžová  

24V / červená  

230V / oranžová  

230V / červená  

Napájacie napätie: 

Materiál základne 

Materiál krytky optickej signalizácie

Farby krytiek

Krytie

Rozsah prac. teplôt

Priemer prívod. kábla 

Rozmery s uchytmi 

Rozmery bez úchytov

Hmotnosť  (24V / 230V)

Akustický výkon

24V AC/DC, 6W 

230V AC, 50 Hz, 10W

PC / RAL 7035 svetlo šedá

PC

červená, oranžová

IP 65

-30 až+ 50°C

5 – 8 mm

150 x 120 x 125 mm

120 x 120 x 125 mm

460g / 520g

95 - 115 dB
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Rozmerový výkres

MLOAS 832 C/D Opticko-akustická signalizácia

Kombinovaná optická a akustická signalizácia MLOAS 832

Nová generácia akusticko-optickej signalizácie s 2 spôsobmi montáže. LED technológia svetelnej 

signalizácie MLOAS s extra silnými svetelnými výbojmi (nastavenie až 8 svetelných efektov) s vysokou 

energiou určená ako výstražná svetelná signalizácia. Intenzivný záblesk vyvoláva následné reflexie na 

okolitých plochách čím sa zväčšuje účinnosť signalizácie.

Robusná konštrukcia, vysoký stupeň krytia ju predurčujú k použitiu v náročných priemyselných 

prevádzkach.

- nastavenie až 8 svetelných efektov

- 32 tónov zvukovej signalizácie

- možnosť nastaviť dve úrovne hlasitosti 95 dB a 115 dB

- možnosť vzdialene vypnúť zvukovú signalizáciu

- možnosť vzdialene prepnúť nastavený tón na extra tón

Použitie:

- signalizácia poruchových stavov strojov

- signalizácia havarijných situácií

- výstraha pre nebezpečenstvo

- stavy ohrozenia

Objednávacie špecifikácie s úchytmi "C"

MLOAS 832C.24.4

MLOAS 832C.24.5

MLOAS 832C.230.4

MLOAS 832C.230.5

Technické parametre:

 

Farby krytiek:

1 -              na vyžiadanie

2 -              na vyžiadanie

3 -              na vyžiadanie

4 -

5 -

24V / oranžová  

24V / červená  

230V / oranžová  

230V / červená  

Objednávacie špecifikácie bez úchytov "D"

MLOAS 832D.24.4

MLOAS 832D.24.5

MLOAS 832D.230.4

MLOAS 832D.230.5

24V / oranžová  

24V / červená  

230V / oranžová  

230V / červená  

Napájacie napätie: 

Materiál základne 

Materiál krytky optickej signalizácie

Farby krytiek

Krytie

Rozsah prac. teplôt

Priemer prívod. kábla 

Rozmery s uchytmi 

Rozmery bez úchytov

Hmotnosť  (24V / 230V)

Akustický výkon

24V AC/DC, 6W 

230V AC, 50 Hz, 10W

PC / RAL 7035 svetlo šedá

PC

červená, oranžová

IP 65

-30 až+ 50°C

5 – 8 mm

145 x 155 x 95 mm

115 x 155 x 95 mm

460g / 520g

95 - 115 dB
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