
Model FOQUS™ er en kompakt tåge-
kanon til små rum op til 25 m2. Stør-
relsen passer godt til server-rum, gan-
garealer og depoter. FOQUS™ anvendes 
også til “punktsikring” - d.v.s. effektiv 
sikring af små, afgrænsede områder i 
et større lokale.

Funktioner:
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• Affyrer nok tåge til at fylde rum 
op til 25 m2

• Fleksibel justering af ydeevnen 
ml. 8 og 25 m2

• Puls-funktion op til 5 min. 
(effektiv vedligeholdelse af 
tågen)

• Data-log muligt med 
IntelliSuite™

• Indbygget, automatisk 
batteritest

• Integration med alle typer 
alarmsystem

• 100 % stille ved standby-mode
• Forberedt til 2 forskellige dyser

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data. 

Specifikationer:

Ydelse/tågeproduktion, eksempler:
10 sek. tåge + 6 puls-skud
6 sek. tåge + 5 min. tåge

3 niveauer for indstilling af ydeevne: 8, 16 og 25 m2

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

1,1 l. refill-væskedunk inkluderet

Nok væske til 20 affyringer i én dunk

Elektronisk væskemåler

Tilsluttet effekt: 700 W

Spænding: 230V, 50 Hz

Standby-forbrug efter opvarmning: 55 W (gns.)

Standby-forbrug uden varme på: 5-10 W

Opvarmingstid (fra kold): 7 min.

Opvarmning efter affyring: 0,5-3 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

Dimensioner: L: 400, B: 240, H: 135 mm

Installationsvægt: 7 kg
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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.

Vælg mellem 2 dyser
FOQUS™ leveres med en ligeud-dyse.
Men den er let at skifte ud med en 
30° dyse.

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


