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TYFON type TP 75/800           Elektrisk signalhorn ESS2 

 

Ved sprængningsarbejder skal det i henhold til forskrifter vars-

les ved råb eller akustisk signal før og efter sprængning! 

For effektiv varsling tilbyder DEXPLOC både en mekanisk og 

elektrisk alternativ.  
 
 

Luft kompresset sirene TYFON TP 75/800 
Dette er en meget kraftig luft kompresset signalhorn med en 

lydintensitet på 143 db (A). En signalkarakter vælger tillader at 

vælge enten et kort pulserende signal eller en ”alt klart” signal. 

Vægten er 4.0 kg. Dimensioner: 15 x 23 x 19 cm. 

 

 

Elektrisk signalhorn ESS2 
ESS2 er et signalhorn som drives af 12 V jævnspænding Sig-

nalhornet kan tilsluttes direkte til strømudtag (lighter) i en bil 

eller til et 12 V batteri. 

 

Signalhornet har en kraftig magnetfod for fæste på et biltag el-

ler lignende. Strømforbruget er 1,5 A. Tone frekvens 2300 Hz, 

lydstyrke 127 dB (A) og vægt 2,4 kg. 

 

Mål 17 x 12 x 12 cm. Kort og lang tone styres af en vender på 

toppen af hornet. Signalhornet kan leveres komplet med batteri 

og ca. 2 meter ledning. 
 

 

 

 

 
Ansvarsfraskrivelse 
© 2021 DEXPLOC A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle op-

lysningerne i dette dokument er kun til orientering og kan æn-

dres uden varsel. Da DEXPLOC A/S ikke kan forudse eller kon-

trollere de betingelser, som disse oplysninger og dets produk-

ter kan anvendes under, skal hver bruger gennemgå oplysnin-

gerne specifikt i forbindelse med den tilsigtede anvendelse. I 

det maksimale omfang, som loven tillader det, fraskriver DEX-

PLOC A/S sig udtrykkeligt alle garantier, udtrykkelige såvel 

som underforståede, herunder garantier for nøjagtighed, ikke-

overtrædelse og underforståede garantier for salgbarhed eller 

egnethed til et bestemt formål. DEXPLOC A/S fraskriver sig ud-

trykkeligt – og holdes uden ansvar for – ethvert ansvar eller tab 

som følge af brug af eller tillid til oplysningerne i dette doku-

ment. 

Ordet DEXPLOC med tilhørende logo er varemærker tilhø-

rende DEXPLOC A/S. 


