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Модель Xtratus® - це революція дизайну 
і технічна революція в сфері туману 
безпеки. Його елегантний, стриманий і 
запатентований дизайн доповнює новітню 
технологію з запатентованою технологією 
рідини для туману. Потік рідини відчувається 
як невеликий вибух. Xtratus®  широко 
використовується в приватних будинках, 
ексклюзивних офісах і магазинах.

Особливості:
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• Випускає 250 м3 
туману всього лиш 
за 16 секунд!

• 2 розряди в одному 
контейнері з 
рідиною

• Сумісність з
будь-якою 
системою 
сигналізації, 
включаючи систему 
сигналізації ZOLO 
GSM

• 100% тихий режим 
очікування

• Запатентована 
конструкція для 
установки в кутах

• Пристрій працює 
без встановленої 
резервної батареї

Можливі помилки друку і зміни технічних даних.

Характеристики:

Розроблений для контейнера з рідиною 0,4 л. (Не входить в комплект)

В одному контейнері достатня кількість рідини для 2 розрядів 

Споживана потужність: 1050 Вт 

Підключення до мережі: 230 В, 50 Гц

Споживання в режимі очікування після нагрівання: 60 Вт (в середньому)

Споживання в режимі очікування при відключенні тепла: 5-10 Вт 

Час нагріву від холоду: 8 хв.

Час повторного нагріву після розряду туману: 0-5 хв.

Робоча температура (хв. / Макс.): 5/80 ° C.

Вхід: 3 сигнали (постановка на охорону, тригер 1, тригер 2)

Вихід: 2 сигнали

Вихідна потужність для датчика перевірки (PIR), 9 В постійного струму

Включення / вимикання dip-перемикачів для настройки сигналів і нагріву

Резерв електроніки (9V Alcaline)

Резервне живлення після збою живлення: 17 хв.

Оптичні, звукові і електричні сигнали / індикатори 

Індикатор внутрішнього і зовнішнього статусу 

Антісаботаж, ударостійкий сталевий корпус 

Доступні кольори: білий 

Розміри: Д: 650, Ш: 140, В: 148 мм 

Вага установки: 10 кг

2-річна гарантія
Європейська якість - датський 
дизайн. Xtratus® поставляється з 
2-річною гарантією.

3-лункове 
пряме сопло 
Xtratus® поставляється з 3-лунковим 
соплом, яке розташоване прямо. 
Сопло Xtratus® не може бути 
замінено.

Рідина для туману 
Xtratus®

Міцний контейнер з рідиною 
для генерації туману: білий і 
сухий туман зі збільшеним часом 
розсіювання. Проста та швидка 
заміна без витоку рідини.
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