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Upp till 5 års garanti
Europeisk kvalitet - dansk design.
1100i levereras automatiskt med 2 års
garanti. Tre års gratis, extra garanti
kräver produktregistrering på
www.protectglobal.se/garanti/

Modell 1100i är en kraftfull dimkanon
designad för stora utrymmen såsom
öppna kontorsmiljöer, stora butiker och
mindre lager. 1100i tillhör visserligen
den professionella serien men används
också i privata hem - till exempel i
hemmabiografen eller garaget.

Funktioner:

Välj mellan 4
olika munstycken

• Avfyrar 1300 m3
säkerhetsdimma på 60
sekunder vid full hastighet

1100i levereras med ett rakt munstycke. Men det är lätt att byta ut
mot ett annat munstycke med 1 hål
eller 3 hål – rakt eller 30°.

• Flexibel justering av
prestanda mellan 500 och
1300 m3
• 100 % tyst i beredskapsläge
• Pulseringsfunktion i 4 minuter
(effektivt underhåll av
dimman)
• Kan anslutas till varje
larmsystem inklusive ZOLO
GSM Larmsystem

XTRA+ dimvätska
Solid reﬁll-dunk med XTRA+ dimvätska: Extra vit och torr och med extra
kvardröjningstid. Snabbt och enkelt
att byta utan att spilla.
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Tester och
godkännanden
1100i är testad och godkänd i enlighet
med gällande EU-normer för säkerhetsdimma. Ladda ner dokumentation
på protectglobal.se (Dokumentation).

• Kan utökas med IPCard,
MultiCard och IntelliBox

Specifikationer:
Effekt/dimproduktion, exempel:
60 sekunder + 4 minuter puls: 1700 m3
4 nivåer för inställning av prestanda: 500-1300 m3
Kan ställas in på pulseringsfunktion (kan avfyras ﬂera gånger)
1,1 liters reﬁll-vätskebehållare ingår
Tillräckligt med vätska för 4 avfyringar i en dunk
Elektronisk vätskemätare
Ansluten effekt: 1350 W
Spänning: 230V, 50 Hz
Genomsnittlig elförbrukning i beredskapsläge efter uppvärmning: 70W
Elförbrukning i beredskapsläge utan värme: 5-10W
Uppvärmningstid (från kall): 25 minuter
Uppvärmningstid efter avfyring: 0-8 minuter

• Loggar data med IntelliSuite

Arbetstemperatur (min/max): 5/80 °C.

• Förberedd för 4 olika
munstycken och 15 cm
förlängningsstycke

Ingångar: 5 signaler
Utgångar: 3 signaler
On/off-dipswitchar för inställning av dimtid, signaler och uppvärmning
Backup av elektronik och pump (2 x 12V, 1,2 Ah)
Strömbackup efter bortfall av nätspänning: Upp till 3 timmar
Inbyggt, automatiskt batteritest
Optiska, ljudmässiga och elektriska signaler/indikatorer
Statusindikator på kretskortet
Extern statusindikator
Anti-sabotage och stöttåligt stålhölje
Färg på stålhöljet: Vit eller svart
Dimensioner: L: 475, B: 332, H: 174 mm
Installationsvikt: 16 kg

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i tekniska data.
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