
 

PROTECT FOQUSTM

Tento mlhový generátor je nejmenší a nejkompaktnější v naší produktové řadě. Je určen k ochraně bezpečnostní mlhou v malých místnostech
do 25 m2. Jeho fl exibilní nastavení umožňuje pokrytí místností s velikostí pouhých 8 m2. Unikátní pulsní funkce umožňuje dlouhodobé 
udržování mlhy v místnosti.

Díky jeho kompaktnímu a lehkému provedení, je FOQUS™ vhodný pro serverové místnosti, bankovní trezory, bankomaty a do malých
bytových prostorů a kanceláří.

Po zahřátí spotřebuje FOQUS™ méně elektrické energie než běžná žárovka.

FOQUS™ používá XTRA+ tekutinu, která produkuje hustou, bílou a neproniknutelnou mlhu, která v místnosti vydrží velmi dlouhou dobu.

FOQUS™  má spotřebu 700W a po připojení  
k elektrické síti potřebuje pouze 7 minut, 
aby mohl začít pracovat.

Nádrž na kapalinu stačí na 20 aktivací. 
Tato nádrž se používá také v modelech 
600/600i a 1100/1100i. Rychlá a snadná
výměna bez rozlití tekutiny.

FOQUS™ má na výběr ze dvou trysek: 
přímou trysku a trysku pod úhlem 30°.
Skříň generátoru je vyrobena z odolného
kovu a je k dispozici v bílém provedení.
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Kompaktní mlhový generátor pro velmi malé 
místnosti. Zahrnuje unikátní pulsní funkci.



Specifikace:

WWW.PROTECTGLOBAL.CZ

Za tiskové chyby neručíme. Změna technických údajů vyhrazena.

Generování mlhy: Místnosti do 25 m²

Nastavení generování mlhy: Tři různé časy (8, 16 a 25 m2)

Pulsní funkce: Ano, může se aktivovat několikrát (3 režimy)

Nádoba na kapalinu: 1,1 litru (stejná jako v 600/600i a 1100/1100i)

Počet aktivací z jedné nádoby: min. 20

Elektronické měření množství kapaliny: Ano

Síťové připojení: 230 V, 50 Hz

Spotřeba el. energie při nahřívání: 700 W

Spotřeba el. energie po zahřátí: 55 W

Pohotovostní spotřeba při vypnutém nahřívání : 5 – 10 W

Doba zahřívání ze studena: 7 min

Opětovné nahřátí po vypuštění mlhy: ½ – 3 min 

Provozní teplota (min./max.): 5/80° C

Vstupy: 5 signálů

Výstupy: 3 signály

Nastavení pro časování mlhy, signálů, zahřívání: On/Off DIP přepínače

Záloha napájení (2 x 12 V, 1,2 Ah): Záloha elektroniky a čerpadla

Doba zálohy: až 1 hodina

Automatické testování baterie: Ano

Signály/indikace: Akustické, optické a elektronické

Indikátor stavu PCB: Ano

Datová paměť: Ano, možná s IntelliSuiteTM

Rozměry (mm): V: 400, Š: 240, H: 135

Instalační váha: 7 kg

Možnost 2 různých směrových trysek: Ano (přímá a pod úhlem 30°) 

Barevné provedení: Bílá

PROTECT FOQUSTM

Naskenujte si QR kód do Vašeho 
smartphonu pro zobrazení 

demonstračního videa mlhového 
generátoru PROTECT FOQUS™.


