
Model 600iTM je naším 
nejprodávanějším přístrojem mezi 
mlhovými generátory. Zabezpečuje 
většinu obchodů, skladů a 
soukromých domů!I 600iTM je 
profesionální a všestranný model v 
oblasti aktivního zabezpečení.

Až 5 let záruky
Evropská kvalita - dánský design. 
600iTM přichází s 2letou zárukou. Tři 
další roky po online registraci 
produktu na protectglobal.com/
extra-warranty.

Možnost 4 úhlové trysky
600iTM má trysku mířenou rovně. Lze 
ji však snadno vyměnit za různé 
úhlové trysky s jedním nebo třemi 
otvory rovnými nebo pod úhlem 30°.

Náplň XTRA+
Robustní, opakovaně použitelný
zásobník na tekutinu s mlhou XTRA+:
Extra bílá a suchá mlha s
prodlouženou dobou rozptylu. Rychlá
a snadná výměna bez rozlití kapaliny.

Testování & certifikace
Model 600iTM je testován a schválen
podle IEC 62642-8 (celosvětový
standard pro jednotky zamlžovacích
systémů). Zkušební certifikáty lze
získat na stránce protectglobal.cz
(dokumentace).

Specifikace:Funkce:

Výkon mlhy, příklady*: 
30 s.: 60 m2

60 s.: 70 m2

60 s. + 9 min. pulzní doba: 170 m2

3 možnosti nastavení od 29-70 m2*

Pulzní funkce (opakované spuštění -> doplňování mlhy) 

Nádoba s kapalinou o objemu 1,1 l. v ceně 

Dostatek tekutin pro 7 spuštění v jednom balení 

Elektronické měření tekutin 

Spotřeba energie při nahřívání: 1050 W

Síťové připojení: 230V, 50 Hz

Pohotovostní spotřeba po zahřátí: 60 W (v průměru) 

Spotřeba v pohotovostním režimu, po vypnutí: 5-10 W 

Doba ohřevu: 10-15 min.

Doba opětovného zahřívání po vypuštění mlhy: 0-5 min.

Provozní teplota (min./max.): 5/80 °C 

Vstup: 5 signálů 

Výstup: 3 signály 

Kontrolní nastavení pro časování mlhy, signálů, zahřívání 

Záložní baterie (2 x 12 V, 1,2 Ah), záloha elektroniky a čerpadla

Záloha napájení po výpadku až na 1,5 hodiny 

Vestavěné automatické testování baterií 

Optické, zvukové a elektrické signály/indikátory 

Indikátor stavu PCB 

Externí stavový indikátor 

Ocelové pouzdro odolné proti nárazům v případě sabotáže 

Dostupná barva: bílá, černá

Rozměry: 475x332x154 mm

Instalační váha: 12,6 kg
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• Zaplní místnost o velikosti 70m2 za 
60 sekund!*

• Turbo funkce zaplní místnost
60 m2  za pouhých 30 sekund.*

• Flexibilní nastavení se přesně 
přizpůsobí velikosti místnosti.*

• 100% tichý v pohotovostním 
režimu.

• Pulzní doba až 9 min. (efektivní 
údržba mlhy)

• Kompatibilní s jakýmkoli 
zabezpečovacím systémem včetně 
ZOLO GSM Alarm System.

• Kompatibilní s IPCard, MultiCard a 
IntelliBox.

• S IntelliSuite je možnost uložení 
paměti datového protokolu.

• Připraven pro 4 různé úhlové 
trysky a nástavce na jejich 
prodloužení.

*Je důležité provést test instalace - a nespoléhat se 
pouze na výpočet čtverečních metrů. 

THIS PRODUCT
COMPLY WITH
IEC 62642-8
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