
Model 1100i™ er en kraftfuld tågekanon 
designet til store områder som åbne 
kontormiljøer, store butikker og mindre 
lagre. Selvom 1100i™ ligger i den pro-
fessionelle serie anvendes den også i
private hjem - fx hjemmebiografen 
eller garagen. 

Op til 5 års garanti
Europæisk kvalitet - dansk design. 
1100i™ leveres automatisk med 5 års 
garanti.

Vælg mellem 4 
forskellige dyser 
1100i™ leveres med en ligeud-dyse. 
Men den er let at skifte ud med andre 
dyser med 1 hul eller 3 huller - ligeud 
eller 30°.

XTRA+ tågevæske
Solid, refill-dunk med XTRA+ tåge-
væske: Ekstra hvid og tør og med 
ekstra hængetid. Hurtig og let udskift-
ning uden at spilde.

Test og godkendelser
1100i™ er testet og godkendt i over-
ensstemmelse med gældende EU-norm 
for sikkerhedståge. Hent certifikater 
på protectglobal.com (Dokumenta-
tion).

Specifikationer:Funktioner:

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data. 
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• Affyrer 1300 m3 sikkerhedståge 
ved fuld hastighed på 60 sek.

• Fleksibel justering af ydeevnen 
ml. 500 og 1300 m3

• 100 % stille i standby-mode
• Puls-funktion i 4 min. (effektiv 

vedligeholdelse af tågen)
• Kan udvides med IPCard™, 

MultiCard™ og IntelliBox™
• Data-log muligt med IntelliSuite
• Forberedt til 4 forskellige dyser 

og 15 cm dyseforlænger
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Ydelse/tågeproduktion, eksempel:
60 sek. + 4 min. puls: 1700 m3

4 niveauer for indstilling af ydeevne: 500-1300 m3

Kan indstilles til puls-funktion (kan skyde flere gange)

1,1 l. refill-væskedunk inkluderet

Nok væske til 4 affyringer i én dunk

Elektronisk væskemåler

Tilsluttet effekt: 1350 W

Spænding: 230V, 50 Hz

Standby-forbrug efter opvarmning: 70 W (gns.)

Standby-forbrug uden varme på: 5-10 W

Opvarmningstid (fra kold): 25 min.

Opvarmningstid efter affyring: 0-8 min.

Funktionstemperatur (min./maks.): 5/80° C.

Input: 5 signaler

Output: 3 signaler

On/off dipswitche til indstilling af tågetiden, signaler og opvarmning

Backup af elektronik og pumpe (2 x 12V, 1,2 Ah)

Strøm-backup efter tab af netspænding: Op til 3 timer

Indbygget, automatisk batteritest

Optiske, auditive og elektriske signaler/indikatorer

Statusindikator på PCB

Ekstern statusindikator

Anti-sabotage og stødafvisende stålkabinet

Farve på stålkabinet: Hvid eller sort 

Dimensioner: L: 475, B: 332, H: 174 mm

Installationsvægt: 16 kg
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