
Modell QUMULUS® är en designrevolution 
inom säkerhetsdimma. Bl.a. eftersom den 
kan installeras i hörn. Dess eleganta och 
diskreta design står i skarp kontrast till dess 
förmåga att skrämma bort inbrottstjuvar. 
En modell som är att föredra i privata hem 
och på exklusiva, mindre kontor.

Funktioner:

PROTECT A/S · Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81 · Fax: (+45) 86 72 18 82 · Mail: info@protectglobal.com

• Avfyrar 400 m3 
säkerhetsdimma på 60 
sekunder vid full hastighet. 
(Passar rum på upp till 50 m2)

• Flexibel justering av prestanda 
mellan 140 och 400 m3

• Pulseringsfunktion i upp till 4 
minuter (effektivt underhåll 
av dimman)

• Kan utökas med IPCard™, 
MultiCard™ och IntelliBox™

• Loggar data med IntelliSuite™
• Integration med alla typer av 

larmsystem
• 100% tyst i beredskapsläge
• Förberedd för 2 olika 

munstycken
• Patenterad design för 

montering i hörn

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i tekniska data.

Specifikationer:

Effekt/dimproduktion, exempel:
40 sekunder: 230 m3

60 sekunder + 4 minuter puls: 900 m3

3 nivåer för inställning av prestanda: 140-400 m3

Kan ställas in på pulseringsfunktion (kan avfyras flera gånger)

0,4 liters vätskebehållare ingår

Tillräckligt med vätska för 4 avfyringar i en behållare

Elektronisk vätskemätare

Ansluten effekt: 1050 W

Spänning: 230V, 50 Hz

Genomsnittlig elförbrukning i beredskapsläge efter uppvärmning: 60W

Elförbrukning i beredskapsläge utan värme: 5-10W

Uppvärmningstid (från kall): 8-10 minuter

Uppvärmningstid efter avfyring: 0-5 minuter

Arbetstemperatur (min/max): 5/80 °C.

Ingångar: 5 signaler

Utgångar: 3 signaler

On/off-dipswitchar för inställning av dimtid, signaler och uppvärmning

Backup av elektronik och pump 
(OBS: batterier ingår inte som standard)

Strömbackup efter bortfall av nätspänning:
Upp till 1 timme (kräver batterier)

Optiska, ljudmässiga och elektriska signaler/indikatorer

Statusindikator på kretskortet

Extern statusindikator

Anti-sabotage och stöttåligt stålhölje

Färg på stålhöljet: Vit

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

Installationsvikt: 10 kg
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XTRA+ dimvätska
QUMULUS® levereras med en behål-
lare med XTRA+ vätska för extra vit 
och tät dimma och extra kvardröj-
ningstid. Vätskebehållaren på 0,4 
liter kan snabbt och enkelt bytas av 
användaren själv, utan att spilla.

Välj mellan 2 
munstycken
QUMULUS® levereras med ett rakt 
munstycke. Men det går lätt att byta 
ut mot ett 30° munstycke.

5 års garanti
Europeisk kvalitet - dansk design. 
QUMULUS® levereras automatiskt med 
5 års garanti.


