
Az Xtratus Flex® modell tervezési és technikai 
forradalom egyaránt a biztonsági köd-
védelemben. Elegáns, diszkrét formater-
vezése kiegészíti az új, szabadalmazott 
folyadékrendszer technológiát. A Xtratus 
Flex®-t széles körben használják lakások, 
irodák, vagy üzletek védelmére.

 
Jellemzők:

• 250 m3 ködöt bocsát ki teljes
sebességgel 16 másodperc alatt!*

• A teljesítmény rugalmas beállítása:
 válasszon 2, 3 vagy 4 ködképzést

tartályonként **

• Bármilyen meglévő behatolásjelző 
rendszerhez illeszthető

• Teljesen hangtalan működés

• Szabadalmaztatott tervezés -
elegánsan illeszkedik a helyiség
sarkaiba

• Beépített tápellátás nélkül is
működik

2 év garancia
Európai minőség - dán tervezés.
A Xtratus-ra 2 év garanciát      
vállalunk.

Háromlyukas egyenes 
szórású fúvóka               

A Xtratus Flex® alaptartozéka a 
háromlyukas, egyenes szórású 
fúvóka. A fúvóka nem cserélhető.

Xtratus Flex® ködfolyadék                 
Erőteljes ködfolyadék-tartály: extra 
száraz, fehér köd hosszú
feloszlási idővel. Folyadékszivárgás-
mentes, gyors és egyszerű tartálycsere.
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*Fontos, hogy elvégezze a telepítés ködképzés tesztelését
- és nem csak a helyiségméret számításra alapozzon.

**Az Xtratus Flex® csak akkor számolja a ködképzéseket,
ha 3 vagy 4 ködképzésre van állítva. Az utolsó lehetséges
ködképzés után a folyadéktartályt ki kell cserélni, és a
ködgenerátor alaphelyzetbe állítására (reszetálásra) van
szükség.

Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibák és műszaki adatok módosítása esetén.

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.

Műszaki adatok:

Teljesítmény / ködmennyiség folyadéktartályonként:*
 – 16 mp. (2 ködképzés)
 - 11 mp. (3 ködképzés)
 - 7 mp. (4 ködképzés)

0,4l-es folyadéktartályal működik

Elegendő folyadék 4 ködképzésre egyetlen tartályból

Energiafogyasztás felfűtés alatt: 1000 W

Hálózati tápfeszültség: 230V, 50 Hz

Fogyasztás felfűtés után (készenléti állapot): 60W (átlagosan)

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

Kezdeti felfűtési idő: 8 min

Ködképzés utáni felfűtési idő: 0-5 perc

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

Bemenetek: 3 jel (arming, trig 1, trig 2)

Kimenetek: 2 jel

9VDC kimenet a kiegészítő mozgásérzékelő tápellátásra 

DIP-kapcsolók a vezérlések beállításra                           

Beépített tápellátás az elektronikához (9V alkáli elem)

Működési idő a hálózati feszültség kimaradása esetén: 17 perc

Látható, hallható és elektronikus jelek/jelzések

Külső és belső állapotkijelzők

Szabotázsvédett, ütésálló acél burkolat

Burkolat színe: fehér

Méretek (hosszúság x szélesség x magasság): 650 x 140 x 148 mm

Tömeg: 10 kg
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