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SS651
G150R

D-44

LCS869

Sireneforstærker / højttaler
Lyd og lysstyring til udrykningskøretøjer…
Vi har et stort udvalg i sireneforstærkere og
højttalere til udrykning. Nedenfor er de tre mest
solgte sireneforstærkere kort beskrevet.
SS651 Den lille løsning til skjult montering.
Forstærkeren gemmes væk og kan styres med
almindelige kontakter (der medfølger et lille
panel med 2 vippe‐kontakter). Der er flere
muligheder for lyde: Wail, yelp, phaser og hi/lo,
airhorn samt ”hands free” funktion (skifter
mellem 3 lyde via bilens hornkontakt). 12 volt.
LCS869 Amerikansk sireneforstærker med mange
funktioner. Meget anvendt til undercover biler.
Håndsæt med baggrundsbelyste kontakter til
styring af lyd samt to 15 ampere udgange til lys.
Mange valgbare sirenelyde, der også inkluderer
simulerede mekaniske sirener og flere airhorn.
Håndsættet gemmes væk når det ikke bruges og
monteres på det medfølgende velcro når det skal
bruges. Indbygget hornskifte funktion. 12 volt.

SW‐SS651,
Lille undercover sireneforstærker, 12v.
SW‐LCS869, Universal forstærker med håndsæt
og 2 kontakter til lysstyring, 12v.
PW‐G150R, Europæisk sireneforstærker med PA
og 3 kontakter til lysstyring samt en ekstra 10
ampere udgang, 12v.
PW‐G150R‐24, Europæisk sireneforstærker med
PA og 3 kontakter til lysstyring samt en ekstra 10
ampere udgang, 24v.
SW‐D‐44 Sirenehøjttaler med hus af nylon der
ikke ruster eller irer. Driveren er vendt bagud og
passer til alle vores sirener med 100 watt / 11
ohm effekt. Leveres med vinkelbeslag.
Vi har flere modeller – kontakt os for mere info.

G150R Sirene med lysstyring og PA. Alt styres fra
det baggrundsbelyste håndsæt: Wail, yelp, hi/lo
samt airhorn og PA. Der er 3 stk. 10 ampere
udgange til lys plus en ekstra 10 ampere udgang.
Indbygget hornskifte funktion, 12 eller 24 volt.
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