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Model Xtratus er både en design-revolution 
og en teknisk revolution indenfor sikkerheds-
tåge. Dens elegante, diskrete og patentere-
de design er lige så smart som den nyeste 
teknologi indeni med patenteret væskesystem 
- affyring minder om en mindre eksplosion. 
Xtratus anvendes oftest i private hjem og 
eksklusive kontorer og butikker.

Funktioner:

PROTECT A/S · Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81 · Fax: (+45) 86 72 18 82 · Mail: info@protectglobal.com

• Affyrer 250 m3 sikkerhedståge
 på kun 16 sek.

• 2 affyringer i én væskebeholder

• Kan tilsluttes ethvert alarmsystem 
inkl. ZOLO GSM Alarm System

• 100 % stille i standby-mode

• Patenteret design til montering i 
hjørner

• Xtratus virker også uden backup-
batteriet

2 års garanti
Europæisk kvalitet - dansk design. 
Xtratus leveres med 2 års garanti.

3-huls ligeud-dyse
Xtratus leveres med en 3-huls-dyse, 
der peger ligeud. Den kan ikke ud-
skiftes.

Xtratus tågevæske
Solid væskebeholder med tågevæske: 
Ekstra hvid og tør og med ekstra lang 
hængetid. Let og hurtig udskiftning af 
dåsen uden at spilde.

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.

Specifikationer:

Forberedt til 0,4 liter væskebeholder (ikke inkluderet)

Nok væske til 2 affyringer i én væskebeholder

Tilsluttet effekt: 1000 W

Spænding: 230V, 50 Hz

Standby-forbrug efter opvarmning: 60 W (gns.)

Standby-forbrug uden varme på: 5-10 W

Opvarmningstid (fra kold): 8 min.

Opvarmningstid efter affyring: 0-5 min.

Funktionstemperatur (min./maks.): 5/80° C.

Input: 3 signaler (arming, trig 1, trig 2)

Output: 2 signaler

Output-spænding til verifi kationssensor (PIR), 9V DC

On/Off dipswitche til indstilling af signaler og opvarmning

Backup af elektronik (9V Alcaline)

Strøm-backup efter tab af netspænding: 17 min.

Optiske, auditive og elektriske signaler/indikatorer

Intern og ekstern statusindikator

Anti-sabotage og stødafvisende stålkabinet

Farve på stålkabinet: Hvid

Dimensioner: L: 650, B: 140, H: 148 mm

Installationsvægt: 10 kg
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