
Model 1100i is extreem krachtig en vult 
de ruimte supersnel. De 1100i is ontwor-
pen voor het beveiligen van de wat gro-
tere ruimtes: kantooromgevingen, win-
kelruimtes, opslagruimtes, garages etc. 

Tot 5 jaar garantie
Europese kwaliteit – Deens design.
1100i heeft standaard 2 jaar garantie.
3 jaar gratis extra garantie
wordt gegeven na product registratie 
op protectglobal.com/extra-warranty. 

4 nozzles voor gerichte 
uitstoot
1100i wordt standaard met een rechte 
nozzle geleverd. Deze kan simpel 
worden vervangen door speciale noz-
zles met één of drie openingen, recht 
of onder een hoek van 30°.

XTRA+ mist vloeistof
Stevige, herbruikbare vloeistor con-
tainer met XTRA+ fog vloeistof: Extra 
witte en droge mist die lang blijft 
hangen. Snelle vervanging van de 
container, zonder morsen.

Tests & goedkeuringen
Model 1100i is getest en goedgekeurd
conform IEC 62642-8 (een wereldwijde 
standaard voor mistkanonnen).   Test 
certificaten op onze website protect-
global.com (documentation). 

Specificatie:Eigenschappen:

60 sec. + 4 minuten 1700m3 

3 tijd instellingen van 500- 1300 m3 

Optionele puls functie (meerdere ontladingen)

Inclusief 1,1 l. herbruikbare vloeistof container

Voldoende vloeistof voor 4 ontladingen per container

Electronische vloeistof meting

Aansluitwaarde: 1350 W

Netspanning: 230V, 50 Hz

Standby verbruik na opwarming: 70 W (gemiddeld)

Standby verbruik met verwarming uitgeschakeld: 5-10 W

Opwarmtijd vanaf koude start: 25 min.

Opwarmtijd na mist ontlading: 0-8 min.

Werktemperatuur(min./max.): 5/80° C.

Input: 5 signalen

Output: 3 signalen

Aan/uit dipswitches voor mist tijd, signalen en verwarmen

Backup accu voor electronika en pomp (2 x 12V, 1.2 Ah)

Backup voeding na spanningsuitval: Tot 3 uur                     

Ingebouwde automatische accu test

Optische, akoestische en elektrische signalen/indicatie

Status indicatie op PCB

Externe status indicatie

Anti-sabotage, slagwerende stalen behuizing

Verkrijgbaar in wit en zwart 

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

Installatie gewicht: 16 kg

Wijzigingen voorbehouden 
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• Ontlaadt 1300 m3 mist op standaard 
instelling in 60 seconden

• Flexibele instelling tussen
 500 en 1300 m3 voor exacte instelling 
 van te beveiligen ruimte
• 100 % stil in standby mode

• Puls functie tot 4 minuten. (effectief 
bijvullen van mist)

• Compatible met elk alarm systeem 
inclusief ZOLO GSM Alarm Systeem

• Compatible met IPCard, MultiCard 
en IntelliBox

• Data log geheugen mogelijk met 
IntelliSuite

• Voorbereid voor 4 verschillende 
nozzles en nozzle verlengstuk

THIS PRODUCT
COMPLY WITH
IEC 62642-8
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