Inferno Outdoor
Ljudbarriär

Inferno Outdoor är nästa generations larmsiren. Denna unika produkt verkar inte bara
som en traditionell siren utan också som en ljudbarriär. Inferno Outdoor stoppar
effektivt inkräktare vid dörren genom att alstra ett outhärdligt ljud. En ensam Inferno
Outdoor täcker en yta upp till 70 kvadratmeter eller riktad verkan upp till 5 meter. Flera
enheter kan kopplas samman för att täcka betydligt större områden.

Närvaron av en aktiv Inferno Outdoor försvårar
brottslig aktivitet under de minuter som förlöper
mellan utlöst larm och vaktbolagets eller polisens
ankomst. Uppgiften är att skydda platsen under
denna kritiska tidsperiod.
Ljudkällan med det patenterade ljudspektrat
alstrat av Inferno Outdoor är ytterst svår att lokalisera. Detta medför att inkräktaren har svårt att bli
kvitt orsaken till plågan.
Trots detta är ljudet ofarligt. Det skapar inte
bestående hörselproblem enligt vetenskapliga
undersökningar.
Inferno Outdoor är lätt att installera och passar bra
för mindre kontor, butiker, lager, bostäder och
förhöjer effektiviteten avsevärt på befintligt säkerhetssystem.
Inferno Outdoor har ett inbyggt sabotageskydd
och batteri. Det yttre höljet är tillverkat i aluminium
och stål vilket gör det mycket robust och hållbart.

•

Outhärdligt ljud

•

Kan anslutas till alla fabrikat och
typer av larmsystem

•

Pris för bästa design - kan lätt
integreras in i offentliga utrymmen
och egna hem

•

Sabotage skyddad med batteri
backup

Skyddad volym

Riktad verkan eller en volym upp till
150 kubikmeter

Storlek

L = 685 mm
B = 106 mm
H = 40 mm

Vikt

1,7 kg

Frekvensområde

2 - 5 kHz

Akustisk effekt

125 -127 ±1 dB(A) @ 1 m, valbart

Inbyggt batteri

9.6 V, 1800 mAh, Ni-MH

Livslängd batteri

3 år

Strömförbrukning

12 - 16 V DC, < 150 mA

Funktionstid vid konstant signal

> 30 minuter

Standby utan
underhållsladdning

Upp till 1 månad

IP klass

IP 54

Temperaturområde (C)

-10 — +60

Indusec AB
Kampementsgatan 30
115 38 Stockholm
Tel: 08 4461830, Fax: 08 4461831
E-mail: info@inferno.se
www.inferno.se

Indusec är världsledande på högeffektiva och avancerade audio– och ljusprodukter för säkerhetsmarknaden. Inferno Ljudbarriär och Inferno Ljusbarriär installeras på de platser eller objekt där ett högt skydd är önskvärt.

