
Ny teknik, smarta funktioner och elegant design gör 800i C™ och till 
den nya, favorit dimkanonen för både användare och installatörer.

NYA DIMKANON MED MERA DIMMA, 
LÄGRE STRÖM FÖRBRUKNING, IP OCH 
LÄTTARE INSTALLATION     

FÖRDELAR MED 800I C™

• Upp till 20% mer dimma och 50% lägre strömförbrukning

• Inbyggd nätverksanslutning - integrerad IPCard™

• Enkel och snabb dimblockering före service (servicebrytare)

•	 Nytt	justerbart	och	flexibelt	vridmunstycke

• Nytt upphängningssystem för snabb, säker och enkel installation

• Nu möjligt att montera i hörn

• Mer information om vätskenivå (display, IntelliSuite™ och 

 IntelliCloud™)

• Förlängd standbytid vid strömavbrott 

• Ny och smalare design

•	 Kompatibel	med	IntelliCloud™,	IntelliSuite™,	IntelliBox™, 

 UniBusCard™ och MultiCard™

Aldrig tidigare har du sett en dimkanon från PROTECT™ producera så mycket dimma med så blygsam strömförbrukning. 
Upp till 20% mer dimma och 50% lägre strömförbrukning jämfört med tidigare modeller. Det är positivt
för både plånboken och klimatet. Det är ny värmeteknik som ger dig ett bra och grönt argument för att du väljer
den nya dimkanonen från PROTECT™.

Munstycket för 800i C™ levereras i en helt ny och förbättrad version som kan rotera upp till 30° i alla
riktningar. Finjustera riktning och vinkel på dimman. Ändra positionen är inget problem, det nya munstycket är
fabriksmonterat och behöver helt enkelt bara justeras efter behov.

Snabb och problemfri installation och underhåll är karakteristisk för PROTECT™, och 
med 800i C™ har vi gjort det ännu smartare. Du monterar helt enkelt en lätt
men robust metallplatta på väggen eller i taket, varefter du bara krokar dimkanonen på 
plattan. Snabbt, enkelt och säkert, men det slutar inte här. Montering i ett hörn föredras 
ofta av praktiska eller estetiska skäl - det är möjligt med 800i C™. Två enkla
hörnbeslag hjälper dig på vägen för montering horisontellt mellan tak och vägg eller
vertikalt på väggen i ett hörn.
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Allmänna	funktioner	och	specifikationer	|	PROTECT	800i	C™ 

Kan	skjuta	flera	gånger.	Pulsfunktion	upp	till	10	min.	-	effektivt	underhåll	av	dimma	enligt	ett	valbart	mönster

Flexibel	justering	av	dimvolym	för	att	täcka	det	specifika	rummet	optimalt

100%	tyst	i	vänteläge	-	ingen	bullrig	fläkt

Använder	samma	typ	av	vätskebehållare	(som	600i™/1100i™)	-	1,1	liter,	denna	är	inkluderad

Kan anslutas till alla larmsystem

Kompatibel	med	IntelliCloud™,	IntelliSuite™,	IntelliBox™,	UniBusCard™	och	MultiCard™

Datalog möjligt med IntelliSuite™

Elektronisk vätskemätare

Inbyggt automatiskt batteritest

Ingångar: 5 signaler (+ 2)
Utgångar: 3 signaler (+ 2) 

On/Off dipswitchar för inställning av dimtid, signaler och uppvärmning

Power	backup	av	elektronik	och	pump	(2	x	12V,	1,2	Ah)

Power backup efter strömförlust: Upp till 3 timmar

Optiska, hörsel- och elektriska signaler/indikatorer

PCB-statusindikator

Extern	statusindikator	(LED)

Funktionstemperatur	(min/max):	5/80°C

Anti-sabotage och stötbeständigt stållock

Stållocksfärg: vit eller svart

5-års fabriksgaranti, se PROTECT A/S försäljnings- och leveransvillkor

Tekniska	specifikationer	|	PROTECT	800i	C™ 

Tider och dimvolym 20 sek.: 350 m3

40 sek.: 700 m3

60 sek.: 850 m3

60	sek.	+	1	min.	puls:	1000	m3

60	sek.	+	5	min.	puls:	1275	m3

60	sek.	+	10	min.	puls:	1900	m3

Tre nivåer för att ställa in dimman 350-850 m3

Antal aktiveringar á 60 sek. 6

Ansluten effekt 1050	W

Spänning 230V,	50	Hz

Standby förbrukning efter uppvärmning 44	W

Standby förbrukning när värmen är avstängd 5-10	W

Uppvärmningstid (från kall) 10-15	min.

Uppvärmningstid efter avfyring 0-5 min.

Dimensioner L:	650	x	H:	150	x	B:	190	mm

Installationsvikt 13,5	kg
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