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Model QUMULUS je designový a velmi
účinný. I přes svůj elegantní a diskrétní
vzhled má sílu vyhnat zloděje - ještě dříve,
než něco stihne ukrást. Díky estetickému,
patentovanému designu a vysoké kvalitě je
QUMULUS vybrán jako model vhodný pro
soukromé domy, exkluzivní kanceláře a
obchody.
Až 5 let záruky
Evropská kvalita - dánský design.
QUMULUS přichází s 2letou
zárukou. Tři další roky po online
registraci produktu na
protectglobal.com/extra-warranty.

Možnost nastavení
ve 2 úhlech
QUMULUS má trysku mířenou
rovně. Lze ji však snadno
nahradit tryskou 30°.

Funkce:
• Do minuty zaplní místnost o
velikosti 40 m2!
• Flexibilní nastavení se přesně
přizpůsobí velikost místnosti.

Specifikace:
Výkon mlhy, příklady:
40 s.: 23 m2
60 s.+ 4 min. pulzní doba: 90 m2
3 možnosti nastavení od 14-40 m2

• Pulzní doba až 4 min. (efektivní
údržba mlhy)

Pulzní funkce (opakované spuštění -> doplňování mlhy)

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

Dostatek tekutin pro 4 spuštění v jednom balení

• Kompatibilní s IPCard, MultiCard a
IntelliBox.

Vak s kapalinou o objemu 0,4 l. v ceně

Elektronické měření tekutin
Spotřeba energie při zahřívání: 1050 W
Síťové připojení: 230V, 50 Hz

• S IntelliSuite je možnost uložení
paměti datového protokolu.

Pohotovostní spotřeba po zahřátí: 60 W (v průměru)

• Integrace se všemi typy
zabezpečovacích systémů.

Doba ohřevu: 8-10 min.

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

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

• 100% tichý v pohotovostním režimu.

Provozní teplota (min./max.): 5/80 °C

• Připraven pro 2 různé úhlové trysky.

Vstup: 5 signálů

• Patentovaný design pro instalaci v
rozích.

Výstup: 3 signály
Kontrolní nastavení pro časování mlhy, signálů, zahřívání
Zálohování (volitelné - baterie nejsou součástí
dodávky)
Záloha napájení po výpadku
až na 1 hodinu (vyžaduje baterie)
Optické, zvukové a elektrické signály/indikátory
Indikátor stavu PCB

+

Kapalina XTRA

Externí stavový indikátor

Vak s kapalinou 0,4 l lze snadno
vyměnit samotným uživatelem bez
rozlití kapaliny samotné. QUMULUS
je dodáván s 1 sáčkem XTRA+. XTRA+
je bílá a suchá mlha s prodlouženou
dobou rozptylu.

Ocelové pouzdro odolné proti nárazům v případě sabotáže

PROTECT A/S

Dostupná barva: bílá
Rozměry: 650x140x148 mm
Instalační váha: 10 kg
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