
Az 1100i modell rendkívül erős 
ködgenerátor, gyorsan megtölti 
köddel a védett helyiséget. Irodák, 
üzletek, raktárak vagy akár 
magánlakások nagy méretű 
garázsainak betörésvédelmére  
tervezték.

Akár 5 év garancia
Európai minőség - dán tervezés. 
A 1100i-re 2 év garanciát vállalunk. 
Az ingyenes +3 év garancia online 
regisztrációval érhető el a 
protectglobal.co.hu/garancia/ 
oldalon.

4 különböző szögű 
fúvókamegoldás 
Az 1100i alaptartozéka az egylyukas, 
egyenes szórású fúvóka. Ez könnyen 
helyettesíthető különböző szögű, 
egy- vagy háromlyukas, egyenes, 
vagy 30°-os fúvókával.

XTRA+ ködfolyadék 
Nagy teljesítményű és 
újrahasználható XTRA+ 
ködfolyadék-tartály: extra száraz, 
fehér köd hosszú feloszlási idővel. 
Folyadékszivárgás-mentes, gyors és 
egyszerű tartálycsere.

Jellemzők: Műszaki adatok:

Ködképzés elje í mény, például:
60 másodperc + 4 perc pulzálás: 1700 m3

3 ködképzés időintervallum 500-1300 m3

Opcionális pulzáló funkció (többszöri ködképzés)

1,1l-es, újrahasználható folyadéktartály alaptartozék

Elegendő folyadék 4 ködképzésre egyetlen tartályból

Elektronikus folyadékszint-mérés

Hálózati tápfeszültség: 230V, 50Hz

Energiafogyasztás felfűtés alatt: 1350W

Fogyasztás felfűtés után (készenléti állapot): 70W (átlagosan)

Fogyasztás készenléti állapotban (kikapcsolt fűtéssel): 5-10W

Kezdeti felfűtési idő: 25 perc

Ködképzés utáni felfűtési idő: 0-8 perc

Működési hőmérséklet (min./max.): 5/80°C.

Bemenetek: 5 jel

Kimenetek: 3 jel

DIP-kapcsolók a vezérlések beállításra

Akkumulátorok az elektronikához és a pumpához (2x12V, 1,2Ah)

Működési idő a hálózati feszültség kimaradása esetén: akár 3 óra

Beépített automatikus akkumulátortöltés és tesztelés

Látható, hallható és elektronikus jelek/jelzések

Állapotkijelző a nyomtatott áramkörön

Külső állapotkijelző

Szabotázsvédett, ütésálló acél burkolat

Burkolat színek: fehér és fekete

Méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 475 x 332 x 174 mm

Súly: 16kg

Tesztek és tanúsítványok
A 1100i modell a MSZ EN 50131-8
(Biztonsági ködfejlesztő rendszerek 
európai szabványa) alapján bevizsgált 
és tanúsítással rendelkezik. A 
tanúsítványok letölthetők a 
protectglobal.co.hu oldalról 
(dokumentációk menü). Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibák és műszaki adatok módosítása esetén.

• 1300 m3 ködöt bocsát ki teljes
sebességgel 60 másodperc alatt

• Rugalmas ködképzésbeállítási
lehetőség  500 és 1300 m3 között,
hogy bármilyen méretű helyiséghez
illeszkedjen

• Pulzáló funkció legfeljebb 4 percig
(a köd hatékony fenntartása)

• IPCard, MultiCard és IntelliBox-al
kompatibilis

• Esemény memórianapló áttekintése
IntelliSuite-el

• Automatikus napi akkumulátorteszt

• Bármilyen meglévő behatolásjelző
rendszerhez illeszthető

• Teljesen hangtalan működés

• Előkészítve 4 különböző szögű fúvóka
és egy fúvókahosszabbító
alkalmazásra
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