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Quem consegue roubar algo enquanto
precisa tapar seus olhos com as mãos?

A Combinação perfeita
com névoa de segurança
O Security Strobe é perfeito para
combinação com névoa de segurança.
Um Flash piscante ajuda a colocar
pressão máxima sobre o invasor.

O ﬂash de alta velocidade é um discreto,
mas muito estressante dispositivo de
segurança eﬁciente contra os
assaltantes. Particularmente em
combinação com um gerador de
névoa, um ﬂash piscante
cria uma situação de caos e é a
proteção contra roubo ﬁnal que afasta
mesmo os criminosos mais experientes.
Características:

Especificações:

• O Security Strobe faz 4-6 ﬂashes por
segundo e em combinação com a névoa
de segurança faz com que ﬁque impossível
para os assaltantes se orientarem e
movimentarem-se nas instalações

• Security Strobe produz 4-6 ﬂashes por
segundo (recomendado)

• Recomendamos Security Strobe porque
ninguém pode roubar com ambas as mãos
cobrindo os olhos

• Conexão de alimentação: 230V, 50 Hz

• É Adequado para todos os sistemas de
alarme

• Economia de energia com um consumo de
reserva inferior a 5 Watt

• O Security Strobe é a prova de vandalismo
com frente resistente ao impacto

• Suporte de montagem incluído

• Para montagem na parede e no teto

• Freqüência e tempo ajustáveis
• Consumo de energia: 1100 Watt
• Entrada: Optocoupler isolado
galvanicamente. 9-15 VDC, 12 VDC / 7 mA

• Dimensões (mm): L: 405 x W: 160 x D: 42
• Peso: 5 kg
• Selo de conformidade CE

Adapta-se a
todo o interior
Um design elegante e discreto que se
adapta à maioria das casas e empresas.

Erros de impressão desconsiderados.
Sujeito a alterações nos dados técnicos
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