


Além dos recursos especiais, a sirene Mona também é extremamente confiável em comparação com as sirenes a motor 
convencionais. Sobretudo, graças às baterias embu�das, pode funcionar sem problemas mesmo em caso de falta de 
energia. Os componentes eletrónicos da sirene estão embu�dos numa caixa de aço inoxidável reves�da a pó. As caixas 
compactas de liga de alumínio durável garantem uma vida ú�l longa em condições climá�cas adversas. Além disso, o seu 
baixo peso permite reduzir os requisitos de instalação e reduzir significa�vamente os custos. Ao usar o pacote adicional, 
terá disponível um teste simples de funcionalidade da sirene para uma manutenção conveniente.

IP56 / Caixa de aço inoxidável com acabamento 
de pintura eletrostá�ca
IP56 ou IP66 / caja de acero inoxidable

600 x 600 x 300 mm / caixa de aço
600 x 650 x 350 mm / caixa em aço inoxidável

26 – 28,0 kg conforme a potência da sirene, 
as funções e o �po de caixa

*A faixa de temperaturas de trabalho da sirene pode variar dependendo do �po 
  de baterias usadas e suas faixas de temperatura de funcionamento.
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