
QUMULUS® modelis – ir dizaina revolūcija 
drošības miglas jomā. Pat ar savu 
elegantu un diskrētu izskatu, tas ir spējīgs 
apturēt ļaunus laupītājus - pat pirms tie 
sāk darbību. Ar to estētisko patentēto 
dizainu un augstu kvalitāti, QUMULUS® 
- ir izvēlētais modelis privātmājām un 
ekskluzīviem birojiem un veikaliem.

Iezīmes:
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• Izlaid 400 m3 miglas pilnā 
ātrumā 60 sekundēs, kas ir 
pietiekams, lai aizpildītu 
viesistabu līdz 50 m2

• Elastīga regulēšana starp 
140 un 400 m3, lai precīzi 
atbilstu telpas lielumam

• Pulsa funkcija līdz 4 
minūtēm. (Efektīva miglas 
uzturēšana)

• Savietojams ar jebkuru 
signalizācijas sistēmu

• Savietojams ar IPCard™, 
MultiCard™ un IntelliBox™

• Atmiņas datu žurnāls ir 
pieejams, izmantojot 
IntelliSuite™

• Integrācija ar visiem 
signalizācijas sistēmu 
veidiem

• 100% kluss gaidstāves 
režīmā

• Piemērots diviem dažādu 
leņķu sprauslām

• Patentēts dizains 
uzstādīšanai stūros

Iespējamas drukāšanas kļūdas un tehnisko datu izmaiņas.

Specifikācijas:

Miglas efektivitāte, piemēri:
40 sek.: 230 m3

60 sek. + 4 min. impulss: 900 m3

3 laika iestatījumi no 140-400 m3

Papildu impulsa funkcija (var izlaist miglu vairākas reizes)

0,4 l. šķidruma konteiners iekļauts

Vienā konteinerā ir pietiekami šķidruma 4 izlaidēm

Elektroniskā šķidruma mērīšana

Jaudas patēriņš: 1050 W

Elektrotīkla pieslēgums: 230 V, 50 Hz

Gaidstāves režīma patēriņš pēc apsildīšanas: 60 W (vidēji)

Gaidstāves režīma patēriņš, kad siltums ir atspējots: 5-10 W

Apsildīšanas laiks no aukstuma: 8-10 min.

Atkārtots sildīšanas laiks pēc miglas izlaides: 0-5 min.

Darba temperatūra (min./max.): 5/80 °C.

Ievade: 5 signāli

Izvade: 3 signāli

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži, lai iestatītu miglas laiku, signālus un apsildi

Elektronikas un sūkņa dublēšana (pēc izvēles 
- baterijas nav iekļautas standarta aprīkojumā)

Strāvas padeve pēc strāvas zuduma:
Līdz 1 stundai (nepieciešamas baterijas)

Optiskie, skaņas un elektriskie signāli/indikatori

Statusa indikators PCB

Ārējais statusa indikators

Anti-sabotāžas, triecienizturīgs tērauda korpuss

Pieejamās krāsas: balta

Izmēri: G: 650, P: 140, A: 148 mm

Iekārtas svars: 10 kg
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XTRA+ miglas šķidrums
0.4 l miglas šķidruma konteineru var 
viegli nomainīt pašiem lietotājiem bez 
šķidruma noplūdes. QUMULUS® tiek 
piegādāts ar 1 XTRA+ miglas šķidruma 
konteineru. XTRA+ ir balta un sausa 
migla ar ilgu dispersijas laiku.

Iespēja izmantot  
leņķa sprauslas
QUMULUS® nāk ar taisnu sprauslu. 
Tomēr to var viegli aizstāt ar 30° 
sprauslu.

5 gadu garantija
Eiropas kvalitāte - dāņu dizains.
QUMULUS® nāk ar 5 gadu garantiju. 


