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Model QUMULUS er en design-revolution
indenfor sikkerhedståge. Bl.a. fordi den kan
installeres i hjørner. Dens elegante og diskrete design står i skarp kontrast med dens
evne til at fordrive indbrudstyve.
En foretrukken model til private hjem og
eksklusive, mindre kontorer.

Op til 5 års garanti
Europæisk kvalitet - dansk design.
QUMULUS leveres automatisk med 2
års garanti. Tre års gratis, ekstra garanti kræver produktregistrering på
protectglobal.com/extra-warranty.

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

Funktioner:

Specifikationer:

• Affyrer 400 m3 sikkerhedståge
ved fuld hastighed på 60 sek.
(Passer til rum op til 50 m2)

Ydelse/tågeproduktion, eksempler:
40 sek.: 230 m3
60 sek. + 4 min. puls: 900 m3

• Fleksibel justering af ydeevnen
ml. 140 og 400 m3

3 niveauer for indstilling af ydeevne: 140-400 m3

• Puls-funktion op til 4 min.
(effektiv vedligeholdelse af
tågen)

0,4 l. væskebeholder inkluderet

• Kan udvides med IPCard,
MultiCard, IntelliBox og ZOLO
GSM Alarmsystem

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

Nok væske til 4 affyringer i én beholder
Elektronisk væskemåler
Tilsluttet effekt: 1050 W
Spænding: 230V, 50 Hz

• Data-log muligt med IntelliSuite

Standby-forbrug efter opvarmning: 60 W (gns.)

• Integration med alle typer
alarmsystem

Standby-forbrug uden varme på: 5-10 W
Opvarmningstid (fra kold): 8-10 min.

• 100 % stille ved standby-mode

Opvarmningstid efter affyring: 0-5 min.

• Forberedt til 2 forskellige dyser

Funktionstemperatur (min./maks.): 5/80° C.

• Patenteret design til montering i
hjørner

Input: 5 signaler
Output: 3 signaler
On/off dipswitche til indstilling af tågetiden, signaler og opvarmning
Backup af elektronik og pumpe (bemærk: batterier er ikke
inkluderet som standard)
Strøm-backup efter tab af netspænding:
Op til 1 time (kræver batterier)
Optiske, auditive og elektriske signaler/indikatorer
Statusindikator på PCB

+

XTRA tågevæske

Ekstern statusindikator

QUMULUS leveres med én beholder
med XTRA+ væske for ekstra hvid og
tæt tåge og ekstra hængetid. Væskebeholderen på 0,4 l. kan let og hurtigt
udskiftes af brugeren selv uden at
spilde.

Anti-sabotage og stødafvisende stålkabinet
Farve på stålkabinet: Hvid
Dimensioner: L: 650, B: 140, H: 148 mm
Installationsvægt: 10 kg
Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.
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