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Skjult installation:

Nemmere og hurtigere
med “skyd bagud” kittet

Skyd bagud
En simpel tilretning af tågekanonen
gør det muligt at lade tågen affyre
fra bagsiden af den. På den måde kan
tågekanonen installeres på traditionel
vis og affyre gennem et hul i væg eller
loft.

Spar tid
og penge
Installation og service af skjulte
tågekanoner er meget lettere og
hurtigere, når du bruger et ”Skyd
bagud”-kit.

Innovativ
sikkerhedståge
PROTECT’s udviklingsafdeling arbejder
hele tiden for at gøre tågekanonerne og
tilbehøret bedre og bedre. Til gavn for
installatører og brugere. Mange af
PROTECT’s produkter inkl. tilbehør er i
øvrigt blevet til i tæt samarbejde med
danske alarminstallatører.

Få tågekanonerne 600i og 1100i til at affyre tåge fra bagsiden. Med dette
gør-det-selv kit er det muligt at vende varmelegemet og dysen 180 grader.
Anbefalet til skjulte installationer, når tågekanonen skal affyre tåge i et
tilstødende rum gennem væg eller loft.
Funktioner:

Specifikationer:

• Et gør-det-selv kit til tågekanonerne 600i
& 1100i

Med en simpel ændring kan du få
tågekanonerne 600i og 1100i til at affyre fra
bagsiden. Vejledning medfølger.

• Ændr tågekanonen til at kunne skyde
bagud
• Designet til elegante, skjulte
installationer
• Med bagudvendt dyse monteres
tågekanonen på traditionel vis og er
derfor lettere at montere og servicere.
Intet behov for specialløsninger
• Spar tid og penge ved skjulte tågekanoner

Gør-det-selv kittet består af:
• En ny metalplade til varmelegemet
• En ny holder til temperaturmåleren
• En rørforlænger
• Nye nitter
• Nye kabelholdere
Ændringen skridt for skridt:
• Afmonter det komplette varmelegeme fra
tågekanonen
• Fjern alle nitter fra varmelegemet med et
3,3 mm bor
• Skær indløbsrøret fri med en stor bidetang,
så den gamle endeplade kan fjernes
• Den nye endeplade er forberedt til den nye
temperaturmåler og holderen til LED’erne

Kontakt
teknisk hotline
Vi sidder klar ved telefonerne til at
hjælpe dig med montering og optimering af en tågeinstallation. Ring og
spørg efter teknisk hotline.

• Drej de to endeplader 180 grader og
fastgør dem ved at bruge nitterne og en
popnittetang
• Indsæt temperaturmåleren og re-installer
det komplette varmelegeme igen
• Brug rørforlængeren til at at forbinde
pumpen og indløbsrøret
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