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Accessoire:

Nozzle verlengstuk

Mistuitstoot aan de
achterzijde:
Met deze kit is het mogelijk om de
uitstoot van de mist 180 graden te
draaien. Verborgen installaties en
onderhoud is hierdoor geen enkel
probleem. Uiteraard past het
verlengstuk ook bij deze oplossing.

Verleng de afstand
tussen het mistkanon en
het punt van uitstoot.
Ontworpen voor
verborgen installaties
wanneer de mist via een
wand of plafond van de
ene ruimte naar een
andere ruimte moet
worden gespoten*.
Eigenschappen:

Specificaties:

• Ontworpen voor verborgen installaties

• Materiaal: geïsoleerde messing buis met
aluminium mantel

• Voor discrete installaties door een muur
(horizontaal) of plafond (verticaal)*

Verschillende posities verschillende nozzles

• Maakt het mogelijk om de afstand tussen
het mistkanon en de nozzle te verlengen

Scan de code met een smartphone
om te zien hoe de vier
verschillende nozzles werken.

*WAARSCHUWING: Lagere temperatuur in
het nozzle verlengstuk - zowel bij
horizontale als verticale installaties - kan
voor druppels zorgen.

Neem contact op
met de technische
hotline

• Met schroefdraad aan beide uiteinden om te
kunnen bevestigen aan het mistkanon en de
nozzle
• Totale lengte: 15 cm
• Compatibel met miskanonen PROTECT
600i/1100i/2200i
• Houd bij verborgen installaties altijd de
voorkant van het mondstuk 2-4 cm boven het
plafond / achter de muur
• Het eigenlijke gat in de muur / het plafond
mag niet minder dan 4 cm zijn

We staan klaar om u te helpen bij het
monteren en optimaliseren van een
mistkanon. Bel ons en vraag naar de
technische hotline.

Innovative
mistbeveiliging
De ontwikkelaars van PROTECT zijn
altijd hard aan het werk om
mistkanonnen en accessoires te
verbeteren - in het voordeel van
beveiligingsinstallateurs en gebruikers.
Veel van de producten van PROTECT
komen voort uit een nauwe
samenwerking met ondernemers.

Horizontale installatie

Verticale installatie
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