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Inteligentní ochrana zamlžovacím systémem.
Flexibilní s vysokým výkonem.
PROTECT 600i TM, 1100i TM, 2200i TM
Každý model je určen pro jinou velikost místnosti – od malých kancelářských prostor až po velké sklady. Výkon se pohybuje od 290 až do
2875 m3 mlhy a každý model je nastavitelný dle Vašich požadavků a potřeb. Povšimněte si prosím, turbo funkce u modelu 600i™, vytváří
600 m3 mlhy v pouhých 30 sekundách! Model 2200i™ je jako ochranný mlhový generátor nejsilnější na světě. Všechny tři mlhové generátory
přicházejí s pulsní funkcí, zajišťující efektivnější zamlžení po prvním vypuštění.
Po zahřátí odpovídá spotřeba elektrické energie mlhového generátoru obyčejné žárovce. Servis je rychlý a jednoduchý – není potřeba demontovat mlhový generátor. PROTECT™ představuje vysokou kvalitu mlhových generátorů vyrobených v Dánsku, testovaných a schválených
mezinárodními zkušebními institucemi a vyhovujících normě EN 50131-8.

Technické vlastnosti této řady umožňují
mlhovým generátorům vypustit až o 117%
více mlhy ve stejném čase než předchozí
modely.

Pevná nádoba na kapalinu s XTRA+
mlhovou kapalinou: Extra bílá a suchá
mlha s velmi dlouhou dobou vytrácení.
Rychlá a snadná výměna bez vylití jediné
kapky.

Naskenujte si QR kód do Vašeho smartphonu
pro zobrazení demonstračního videa mlhového
generátoru PROTECT™!

WWW.PROTECTGLOBAL.CZ

Výběr ze čtyř trysek které jsou v i–řadě,
v závislosti na požadovaném použití.
Skříň generátoru je vyrobena z odolného
kovu a je k dispozici v bílé a černé barvě.
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Specifikace:
PROTECT 600iTM

PROTECT 1100iTM

PROTECT 2200iTM

Výkon (generování mlhy), příklady:

30 sec. TURBO: 600 m³ (300*)
60 sec.: 700 m³ (350*)
60 sec. s 9-min. pulsní
funkcí: 1700 m³ (850*)

60 sec.: 1300 m³ (650*)
60 sec. se 4-min. pulsní
funkcí: 1700 m³ (850*)

60 sec.: 2700 m³ (1350*)
70 sec.: 2875 m³ (1435*)
60 sec. s 10-min. pulsní
funkcí: 3700 m³ (1850*)

Nastavení generování mlhy:

Může být časováno ve
3 intervalech od 290 do 700 m3

Může být časováno ve
4 intervalech od 500 do 1300 m3

Může být časováno ve
4 intervalech od 900 do 2875 m3

Úplná kapacita (plná nádoba na kapalinu):

Přibližně 4800 m3

Přibližně 4800 m3

Přibližně 13200 m3

Nádoba na kapalinu:

1,1 litru

1,1 litru

3 litry

Elektronické měření množství kapaliny:

Ano

Ano

Ano

Počet 60-sec. aktivací z jedné nádoby:

7

4

5

Pulsní funkce:

Ano, může se aktivovat několikrát Ano, může se aktivovat několikrát Ano, může se aktivovat několikrát

Síťové připojení:

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

Spotřeba el. energie při nahřívání:

1050 W

1350 W

1680 W

Spotřeba el. energie po zahřátí:

60 W (v průměru)

Pohotovostní spotřeba při vypnutém nahřívání: 5-10 W

70 W (v průměru)

80 W (v průměru)

5-10 W

5-10 W

Doba zahřívání ze studena:

15 min

25 min

30 min

Opětovné nahřátí po vypuštění mlhy:

0–5 min

0–8 min

0–14 min

Provozní teplota (min./max.):

5/80°C

5/80°C

5/80°C

Vstupy:

5 signálů

5 signálů

5 signálů

Výstupy:

3 signály

3 signály

3 signály

Kontrolní nastavení pro časování mlhy, signálů,zahřívání:

On/Off DIP přepínače

On/Off DIP přepínače

On/Off DIP přepínače

Záložní baterie (2 x 12 V, 1,2 Ah):

Záloha elektroniky a čerpadla

Záloha elektroniky a čerpadla

Záloha elektroniky a čerpadla

Doba zálohy:

Až 3 hodiny

Až 3 hodiny

Až 3 hodiny

Automatické testování baterie:

Ano

Ano

Ano

Signály/indikace:

Optická, akustická a elektronická Optická, akustická a elektronická Optická, akustická a elektronická

Indikátor stavu PCB:

Ano

Ano

Externí indikátor stavu:

Ano, červená/žlutá/zelená LED

Ano, červená/žlutá/zelená LED

Ano, červená/žlutá/zelená LED

Datová paměť:

Možná s IntelliSuite™

Možná s IntelliSuite™

Možná s IntelliSuite™

Rozměry (mm):

V: 475, Š: 332, H: 154

V: 475, Š: 332, H: 174

V: 633, Š: 352, H: 172

Instalační váha:

12,6 kg

16 kg

24,8 kg

4 různé úhlové trysky, prodloužení trysky:

Ano

Ano

Ano

Barevné provedení:

Bílá a černá

Bílá a černá

Bílá a černá

Testováno a schváleno podle normy EN 50131-8:

Ano

Ano

Ano

Za tiskové chyby neručíme. Změna technických údajů vyhrazena. * hodnoty podle příslušné evropské normy EN 50131-8.
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Ano

