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Teknisk Informasjon 

Varslingssirener 
Trykkluft type 141 og Elektronisk type ESS2 

Ved sprengningsarbeider skal det i henhold til forsk rifter varsles ved rop eller lydsignal før og etter  skyting. Før skyting 
skal det gis signal med korte støt, etter sprengnin g lang tone som varsler “faren over”. 

 

For effektiv varsling tilbyr Orica Mining Services e t mekanisk og et elektronisk alternativ. 
 

 

Varslingssirene type 141 
Dette er en trykkluftdreven og meget kraftig sirene med 
lydstyrke 141 db(A).Sirenen leveres komplett med 
festebrakett, ½ “ klokobling, reduk-sjonsventil og signalventil. 
Vi fører også lager av reservedeler. 

 
Elektronisk sirene ESS2 
ESS2 er en sirene som drives av 12 V likespenning. Sirenen 
kan kobles direkte til strømuttak (lighter) i bil eller til et 12 V 
batteri. 
Sirenen har en kraftig magnetfot for feste på biltak eller 
lignende. Strømforbruket er 1,5 A. Tonefrekvens 2300 hz, 
lydstyrke 127 dB(A) og vekt 2,4 kg. Mål 17 x 12 x 12 cm. 
Kort og lang tone styres av en vender på toppen av lydhodet. 
Sire-nen kan leveres komplett med batteri og ca 2 meter 
ledning med plugger for lading av batteri 
 

 
Varemerker 

Ordet Orica, figuren med ringen og Oricamerket, er et varemerke 

som eies av Oricakonsernet. 

 
Ansvarsbegrensning 

Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene 

uten å informere om dette på forhånd. All informasjon i denne 

brosjyren forutsettes å være aktuell ved utgivelsen. Ettersom Orica 

ikke kan forutse eller råde over de omstendigheter hvor denne 

informasjonen og produktene brukes, tar Orica ikke ansvar for deres 

egnethet i forhold til det å bruke dem til et bestemt formål utover 

pålagt ansvar gjennom lovgivning og slikt ansvar som selskapet ikke 

kan frasi seg. Det gjøres uttrykkelig klart at det er brukers ansvar å 

kontrollere at både informasjon og produkt er egnet til bestemte 

formål. Oricas generelle salgsvilkår omfatter alt salg og det henvises 

til disse. Eksemplar av vilkårene kan gis på forespørsel. 

 
Orica Norway AS 

Røykenveien 18 

3412 LIERSTRANDA 

Telefon: 32 22 91 00 

Email: nordics@orica.com 

 

Nødtelefon 

Norge: (+47) 91 70 58 50 

Utenfor Norge: Kontakt lokal representant 


