Elegance a úcinná ochrana v jednom.
Pro domácnosti a exkluzivní kanceláre.
PROTECT QUMULUS ®
Elegantní a propracované vnější detaily – bez kompromisů v kvalitě a spolehlivosti uvnitř. QUMULUS® má stejně vysoký standard jako všechny
ostatní PROTECT™ mlhové generátory, ale tato jednotka je speciálně navržena pro domácnosti a kanceláře, kde jsou elegance a estetický
design prioritou.
QUMULUS® obsahuje flexibilní možnosti nastavení, která Vám umožní dávkovat zabezpečovací mlhu podle potřeby. I přes svůj štíhlý tvar,
pokryje tento mlhový generátor místnost až do 50 m2. Tak jako všechny ostatní mlhové generátory PROTECT®, obsahuje i QUMULUS® pulsní
funkci k prodloužení doby optimálního zamlžení v místnosti.
QUMULUS® používá XTRA+ zamlžovací kapalinu, která produkuje hustou, bílou a neproniknutelnou mlhu, která drží v místnosti po dlouhou
dobu. Obsah kapalinového sáčku je dostatečně velký pro čtyři plné aktivace a může být uživatelem snadno a rychle vyměněn.
Kromě toho, že QUMULUS® dobře zapadne do moderního interiérového designu, je také určen pro ekologicky smýšlející zákazníky. Má stejnou
spotřebu elektrické energie jako obyčejná žárovka a to pouze tehdy, když je aktivován zabezpečovací systém.

QUMULUS® je určen pro soukromé domácnosti a dokáže rychle pokrýt pokoj o velikosti 40-50 m2.
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Sáček s kapalinou o obsahu 0,4 l může
uživatel snadno vyměnit. QUMULUS® je
dodáván s kapalinou a přímou tryskou.

QUMULUS® se může pochlubit elegantním
designem a tím zvyšuje standard mlhového
generátoru, ale stále je mimořádně efektivní v případě vloupání.

Specifikace:
PROTECT QUMULUS ®
Výkon (generování mlhy):

60 sec.: 400 m3 (200*)

Nastavení generování mlhy:

Může být časováno ve 3 intervalech od 140 – 400 m3

Úplná kapacita (plný kapalinový sáček):

1800 m3

Kapalinový sáček:

0,4 litru

Elektronické měření množství kapaliny:

Ne

Počet 60-sec. aktivací z jednoho sáčku:

4

Pulsní funkce:

Ano, může se aktivovat několikrát (2 režimy)

Síťové připojení:

230 V, 50 Hz

Spotřeba el. energie při nahřívání:

1050 W

Spotřeba el. energie po zahřátí:

60 W (v průměru)

Pohotovostní spotřeba při vypnutém nahřívání:

5-10 W

Doba zahřívání ze studena:

8-10 min

Opětovné nahřátí po vypuštění mlhy:

0-5 min

Provozní teplota (min./max.):

5/80° C

Vstupy:

5 signálů

Výstupy:

2 signály

Kontrolní nastavení pro časování mlhy, signálů, zahřívání:

On/off DIP přepínače

Záložní baterie:

Ano, QUMULUS® je dodáván bez baterií

Doba zálohy:

Do 1 hodiny (vyžaduje baterie, které nejsou součástí dodávky)

Signály/indikace:

Optická, akustická a elektronická (neobsahuje kontrolku pro nízký stav kapaliny)

Indikátor stavu PCB:

Ano

Externí indikátor stavu:

Ne

Datová paměť:

Možná s IntelliSuite™

Rozměry (mm):

V: 580 x Š: 140 x H: 148

Instalační váha:

8 kg

Možnost 2 různých směrových trysek:

Ano (přímá a pod úhlem 30°)

Kompatibilní s ostatními tryskami PROTECT:

Ne

Barevné provedení:

Bílá

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

