
Model QUMULUS® is een revolutionair 
ontwerp binnen de mistbeveiliging. Zelfs 
met zijn vriendelijke, elegante en discrete 
uiterlijk heeft hij de kracht om inbrekers 
weg te jagen– nog voordat ze zelfs begonnen 
zijn. Vanwege het esthetische gepatenteerde 
ontwerp en de hoge kwaliteit, is QUMULUS® 
hét verkozen model voor privé woningen, 
exclusieve kantoorruimtes en winkels.

Eigenschappen:
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• Ontlaadt in 60 seconden 400 m3 mist 
op volle snelheid, voldoende om een 
huiskamer van 50 m2 te vullen. 

• Flexibele instelling tussen 140 en 
400 m3, exact in te stellen op de 
grootte van de ruimte

• Puls functie tot 4 minuten (houdt de 
mist effectief in stand)

• Compatibel met elk alarmsysteem
• Compatibel met IPCard™, MultiCard™ 

en IntelliBox™
• Datalog geheugen mogelijk met 

IntelliSuite™
• Integratie met elk type 

alarmsysteem
• 100% stil in standby modus
• Voorbereid voor 2 verschillende 

nozzles
• Gepatenteerd ontwerp voor 

installatie in hoeken

Wijzigingen voorbehouden.

Specificaties:

PROTECTGLOBAL.NL

XTRA+ mist vloeistof 
De 400 ml vloeistofpatroon kan 
eenvoudig door de gebruiker vervan-
gen worden zonder mistvloeistof te 
morsen. QUMULUS® wordt geleverd 
met 1 patroon XTRA+ mistvloeistof. 
XTRA+ is een witte en droge mist die 
lang blijft hangen.

2 nozzles voor gerichte 
uitstoot 
QUMULUS® wordt standaard met een 
rechte nozzle geleverd. U kunt deze 
vervangen door een 30° nozzle.

5 jaar garantie
Europese kwaliteit – Deens design

QUMULUS® heeft standaard 5 jaar 

garantie.

Prestaties, voorbeelden:
40 sec.: 230 m3
60 sec. + 4 min. puls: 900 m3

3 tijdsinstellingen van 140 tot 400 m3

Optionele puls functie (meerdere ontladingen)

Inclusief 400 ml vloeistofpatroon

Voldoende vloeistof voor 4 ontladingen per patroon

Elektronische vloeistofmeting

Stroomverbruik: 1050 W

Netspanning: 230V, 50Hz

Standby verbruik na opwarming: 60 W (gemiddeld)       

Standby verbruik met verwarming uitgeschakeld: 5-10 W

Opwarmtijd vanaf koude start: 8-10 min.

Opwarmtijd na mistontlading: 0-5 min.

Werktemperatuur (min/max): 5/80° C. 

Input: 5 signalen

Output: 3 signalen

Aan/uit dipswitches voor mist tijd, signalen en verwarmen

Backup accu voor elektronica en pomp (optioneel – accu’s zijn 
niet standaard meegeleverd)

Backup voeding na spanningsuitval: 

Tot 1 uur (accu vereist)

Optische, akoestische en elektrische signalen/indicatie

Status indicatie op PCB

Externe status indicatie

Anti-sabotage, slagwerende stalen behuizing

Verkrijgbaar in wit

Afmetingen: L: 650, B: 140, H:148 mm

Installatiegewicht: 10 kg


