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2 anos de garantia
Qualidade Européia - design
Dinamarquês. Xtratus® vem com
uma garantia de 2 anos.

O modelo Xtratus® é tanto uma revolução de
design, quanto uma revolução técnica dentro
do segmento de névoa de segurança.
Seu design elegante, discreto e patenteado
complementa a mais nova tecnologia
incorporada com um novo sistema de ﬂuído.
O disparo de ﬂuído quase é sentido como uma
pequena explosão. Xtratus® é amplamente
utilizado em residências particulares,
escritórios e lojas exclusivas.
Características:
• Dispara 250m3 de névoa em apenas
16 segundos!

Preparado para 0,4 l. Recipiente de ﬂuido (não incluído)

• 2 disparos em um só cilindro de
ﬂuído

Consumo de energia: 1000 W

• Compatível com qualquer sistema de
alarme incluindo ZOLO GSM Alarm
System

Bico de três furos
Xtratus® vem com um bico de 3 furos
que apontam para fora. O bico
Xtratus® não pode ser trocado.

Especificações:
Fluido suﬁciente para 2 disparos em um cilindro de ﬂuido

Conexão de rede: 230V, 50 Hz
Consumo em espera após aquecimento: 60 W (em média)
Consumo de standby quando o calor é desativado: 5-10 W

• 100% silencioso no modo de espera

Tempo de aquecimento a frio: 8 min.

• Desenho patenteado para instalação
em cantos

Tempo de reaquecimento após disparo de névoa: 0-5 min.

• A unidade funciona também sem a
bateria de backup instalada

Temperatura de funcionamento (min./máx.): 5/80° C
Entrada: 3 sinais (armado, trig 1, trig 2)
Saída: 2 sinais
Potência de saída para o sensor de verifcação (PIR), 9V DC
Dipswitches on / off para ajuste de sinais e aquecimento
Backup de eletrônicos (9V Alcaline)
Power backup após falha de energia: 17 min.
Sinais / indicadores óticos, audíveis e elétricos
Indicador de status interno e externo
Revestimento de aço anti-sabotagem resistente a impactos
Cores disponíveis: Branco
Dimensões: L: 650, W: 140, H: 148 mm
Peso: 10 kg
Erros de impressão desconsiderados. Sujeito a alterações nos dados técnicos.

Fluído de névoa Xtratus®
Embalagem robusta (Cilindro) com
ﬂuido de névoa: Névoa extra branca e
seca com tempo de dissipação
prolongado. Substituição rápida e fácil
sem derrame do ﬂuído de névoa.
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