Soluções Completas de Seguridade

Gerador de Névoa TSI

www.telematica.com.br

Gerador de Névoa Telemática: o mais completo e profissional Gerador de
Névoa do mercado.
Produto ideal para a prevenção de furtos em agências bancárias, escritórios, lojas, estoques e
residências. Preenche o ambiente com névoa de segurança densa, prevenindo qualquer ação do
intruso.
VANTAGENS DA PROTEÇÃO DA NÉVOA DE SEGURANÇA:

• Inibe roubos, furtos, assaltos e vandalismo;
• Mantém invasores afastados até uma hora, tempo suficiente para a segurança chegar;
• Minimiza potenciais perdas;
• Baixo risco possibilita redução no prêmio do seguro;
• Ótimo investimento! Baixo custo da aquisição e de operação;
• Névoa inofensiva para humanos e animais. Não afeta roupas, mobiliários e equipamentos elétricos;
• Não necessita de inúmeros sistemas de alarme ou equipamentos de segurança.
SEGURO EM SEGUNDOS!
O Gerador de Névoa V2 TSI ativará imediatamente ao sinal de evento. Em segundos, a névoa de alta
densidade preenche o ambiente e inibe a ação dos criminosos.
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Imagens ilustrativas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Cobre 400 m³ de névoa na velocidade máxima
durante 60 segundos*;

• Ajuste flexível entre 140 e 400 m³ para que seja feito
o ajuste exato de acordo com o tamanho do local;

• Função Pulso por mais de 4 minutos (para uma
manutenção continua da névoa);

• Possibilidade de 3 ajustes de 140 - 400 m³;
• Função pulso opcional (pode realizar diversos disparos);
• 1100 ml. de fluido em um recipiente reutilizável e incluso
no equipamento;

• Recipiente com capacidade para 11 disparos;

• Compatível com qualquer Sistema de alarme;

• Sistema eletrônico de medição de fluido;

• Compatível com IPCard™, MultiCard™ e IntelliBox™;

• Instação na vertical e horizontal;

• Possibilidade de armazenamento de dados

• Consumo de energia: 1050W;

utilizando o IntelliSuite™;

• Realização automática e diária de teste da bateria;
• 100% silencioso no modo standby;
• Preparado para 2 tipos de bicos com angulos.

•

• Consumo em standby após o aquecimento de até: 60W
(em média);

• Consumo em standby com o aquecimento da desabilitado:
5-10 W;

• Tempo de aquecimento: 8-10 min;

FLUÍDO DE NÉVOA

•

• Alimentação Energia AC: 130V ou 230V, 50 Hz;

Recipiente de fluído robusto e reutilizável com fluído
de névoa: Névoa extra branca e seca com tempo de
dissipação prolongado. Substituição rápida e fácil sem
derramamento de fluído de névoa;
Fluído não tóxico.

• Tempo de reaquecimento após o disparo da névoa: 0-5 min;
• Temperatura de operação (min./max.): 5/80°C;
• Entrada: 5 sinais;
• Saída: 3 sinais;
• Dipswitches lig./desl. Para ajuste do tempo de nevoa, sinais
e aquecimento;

TESTES E APROVAÇÕES

•

Testado e aprovado em conformidade com o IEC
62642-8 (um padrão mundial para unidades de
geradores de névoa).

• Bateria-interna para eletrônicos e pump (2 x 12V, 1.2 Ah);
• Backup em caso de queda de energia: até 3 horas;
• Realização automática e diária de teste da bateria;

FUNÇÃO NÉVOA, EXEMPLO:

• Sinais/indicadores ópticos(LED), audíveis e eletrônicos;

•

• Indicador de status na PCI;

Tempo de disparo 20 seg.: 140 m3;

• Tempo de disparo 40 seg.: 230 m3

(após 30 seg. 190 m3);

• External status indicator;

•

Tempo de disparo 60 seg.: 400 m3;

• Revestimento de aço anti-sabotagem resistente a impactos;

•

Tempo de disparo 60 seg. + pulsos de 2 min.: 600 m3);

• Cores disponíveis: branco;

•

Tempo de disparo 60 seg. + pulsos de 3 min.: 900 m3).

• Dimensões: C: 400, L: 245, A: 135 mm;
• Peso da instalação: 7 kg.

*É importante que seja feito um teste de disparo para instalação – e não
somente o cálculo da quantidade de metros cúbicos.

Fabricado pela Protect A/S

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS!
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