
   

Modelul Xtratus Flex® este atât o revoluţie în
design cât şi o revoluţie tehnică în protecţia 
cu ceaţă de securitate. Designul discret şi 
elegant completează cea mai nouă
tehnologie brevetată a sistemului de fluid. 
Degajarea de fluid se simte aproape ca o
mică explozie. Xtratus este utilizat pe scară 
largă pentru protecţia locuinţelor particulare 
precum şi a birourilor şi magazinelor.
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Caracteristici:
• Degajă 250 m3 de ceaţă în

doar 16 secunde!*
• Setare flexibilă a performanţei:
 alege între 2, 3 sau 4 degajări de

ceaţă dintr-un tub de fluid**

• Compatibil cu orice sistem de alarmă

• 100% silenţios în starea de veghe

• Design brevetat pentru instalare în
colţuri

• Funcţionează şi fără bateria de
backup instalată

2 ani garanţie
Calitate europeană – Design danez. 
Xtratus se livrează cu 2 ani garanţie.

Duză dreaptă cu 3 găuri
Xtratus Flex® se livrează cu o duză 
dreaptă cu 3 găuri. Duza Xtratus 
Flex® nu poate fi schimbată.

Fluid de ceaţă Xtratus 
Flex®                            
Tub de fluid robust cu fluid de ceaţă: 
ceaţă extra albă şi uscată cu durată 
mare de disipare. Înlocuire rapidă şi 
uşoară fără scurgeri de fluid.
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*Este important să testezi sistemul după instalare - și să 
nu te bazezi numai pe calculul dimensiunii încăperii.

**Xtratus Flex® numără degajările efectuate numai dacă 
este setat la 3 sau 4 degajări. După ultima degajare 
posibilă, tubul de fluid trebuie înlocuit, iar tunul de ceaţă 
va trebui resetat de către un instalator de alarmă 
autorizat.

Sub rezerva erorilor de tipar şi a modificărilor tehnice.

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.

Specificaţii tehnice:

Performanţă/volum de ceaţă dintr-un tub de fluid:*
 – 16 sec. (2 degajări)
 - 11 sec. (3 degajări)
 - 7 sec. (4 degajări)

Funcţionează cu tub de fluid de 0,4 l.

Fluid suficient pentru 4 degajări dintr-un tub de fluid

Consum de energie pe durata încălzirii: 1000 W

Tensiune de alimentare: 230V, 50 Hz

Consum în stare de veghe după încălzire: 60 W (în medie)

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

Durată de încălzire iniţială: 8 min

Durată de reîncălzire după degajare de ceaţă: 0-5 min

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

Intrări: 3 semnale (armare, trig 1, trig 2)

Ieşiri: 2 semnale

Ieşire de alimentare pentru detector de verificare (PIR), 9V DC

Comutatoare DIP On/Off pentru setarea semnalelor şi încălzire

Baterie backup pentru electronică (9V Alcalină)

Autonomie după pierderea tensiunii de alimentare: 17 min

Semnale/indicatori optic, sonor şi electric

Indicator de stare intern şi extern

Carcasă antisabotaj din oţel, rezistentă la impact

Culori disponibile: alb

Dimensiuni: L: 650, W: 140, H: 148 mm

Greutate: 10 kg
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