
Modelul 1100i este un tun de ceaţă 
extrem de puternic şi umple o încăpere 
cu ceaţă foarte rapid. Este conceput 
pentru protecţia la efracţie a spaţiilor 
mari: birouri, magazine şi spaţii de 
depozitare sau chiar garajele 
locuinţelor particulare.

Până la 5 ani garanţie
Calitate europeană – Design danez. 
1100i se livrează cu 2 ani garanţie. 
Garanţia suplimentară gratuită de 3 
ani se obţine prin înregistrarea 
produsului online pe 
protectglobal.com.ro/garantie/

Posibilitate de 4 duze 
cu unghiuri diferite
1100i se livrează cu o duză dreaptă. 
Totuşi, aceasta poate fi înlocuită cu 
uşurinţă cu duze cu unghiuri diferite, 
cu una sau trei ieşiri drepte sau la 
30°.

Fluid de ceaţă XTRA+

Rezervor de fluid robust şi 
reutilizabil cu fluid de ceaţă XTRA+: 
ceaţă extra albă şi uscată cu durată 
mare de disipare. Înlocuire rapidă şi 
uşoară fără scurgeri de fluid.

Caracteristici: Specificaţii tehnice:

Performanţa de ceaţă, exemplu:
60 sec. + 4 min. puls: 1700 m3

3 setări de timp între 500-1300 m3

Funcţie puls opţională (poate degaja de mai multe ori)

Rezervor de fluid reutilizabil de 1,1 l. inclus

Fluid suficient pentru 4 degajări dintr-un rezervor de fluid

Măsurare electronică a nivelului de fluid

Tensiune de alimentare: 230V, 50 Hz

Consum de energie pe durata încălzirii: 1350 W

Consum în stare de veghe (după încălzire): 70 W (în medie)

Consum în stare de veghe (cu încălzirea dezactivată): 5-10 W

Durata de încălzire iniţială: 25 min.

Durata de reîncălzire după degajare de ceaţă: 0-8 min.

Temperatura de funcţionare (min./max.): 5/80° C.

Intrări: 5 semnale

Ieşiri: 3 semnale

Comutatoare DIP On/Off pentru setarea semnalelor

Acumulatori backup pentru electronică şi pompă (2x12V, 1.2 Ah)

Autonomie după pierderea tensiunii de alimentare: până la 3 ore

Testare automată a acumulatorilor integrată

Semnale/indicatori optic, sonor şi electric

Indicator de stare pe placa de circuit imprimat

Indicator de stare extern

Carcasă antisabotaj din oţel, rezistentă la impact

Culori disponibile: alb şi negru

Dimensiuni: L: 475, W: 332, H: 174 mm

Greutate: 16 kg

Teste şi aprobări
Modelul 1100i este testat şi aprobat în 
conformitate cu SR EN 50131-8
(standard european pentru sistemele 
de securitate cu ceaţă). Certificatele 
de test pot fi descărcate de pe 
protectglobal.com.ro (documentatie). Sub rezerva erorilor de tipar şi a modificărilor tehnice.

• Degajă 1300 m3 de ceaţă la
viteză maximă în 60 de secunde

• Setare flexibilă între 500 şi 1300 m3

pentru a se potrivi exact oricărei
încăperi

• Funcţie puls de până la 4 min.
(menţinerea efectivă a ceţii)

• Compatibil cu IPCard, MultiCard şi
IntelliBox

• Memorie jurnal de evenimente
cu IntelliSuite

• Test automat zilnic al acumulatorilor
                                                         
• Integrare cu toate tipurile de

sisteme de alarmă la efracţie

• 100 % silenţios în starea de veghe

• Pregătit pentru 4 duze cu unghiuri
diferite şi extensia de duză
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