Najlepší
bezpečnostný
generátor hmly
3

750 m ochránených do 1 minúty
EN50131-8
SCHVÁLENÉ

Vhodné do
prostredia
s potravinamy

Jadiný bezpečnostný
generátor hmly
uznaný Španielskou
polícióu.
EN50131-8 certifikát

Taliansky výrobca zabezpečovacích systémov

Lúpeže trvajú zvyčajne 5 - 7 minút.
Foggy hmlový generátor je idélny
ochranný prvok pre zastavenie krá deží. Vďaka hustéj nepreniknuteľ nej hmle sú páchatelia úplne nes chopný orientovať sa v priestore
do jednej minúty, tento stav trvá 30
minút, tento stav znemožní zločin
dokončiť a donúti zlodejov opustiť
priestor. Vy a Váš tovar je v bezbečí.

Foggy je ideálny pre aktívnu ochranu pre všetkých obytných, obchodných, priemyselných, vojenských
priestorov. Banky, klenotníctva,
textil, elektronika ale aj obchody s
potravynami môžu byť ochránené
systémom Foggy, pretože hmla nija kým spôsobom neznehodnocuje to var ani potraviny.
Foggy je certifikovaný normou
EN50131-8 a zaručuje optimálnu
výkonnosť so všetkými ústredňami.
Foggy však môže precovať aj
samostatne a to s jednoducým
diaľkovým ovládačom alebo SMS
Ďalším dôležitým aspektom je, že
hmla, ktorú Foggy vytvára j neškodná,
ale rovnako nezanecháva žiadne
stopy ani zápach: kontrolu pravideľne
vykonávajú nezávislé európske laboratória, aby zaistili úplnú bezpečnosť.

Foggy obsahuje digitálny systém s
pamäťouna 1000 udalostí s
dátumom a časom, takže viete
všetky podrobnosti a aktuálny
stav, využitie, zostávajúceho
množstva náplne. Toto overenie
sa vykonáva pomocou USB alebo
vďaka volitelnému GSM modulu
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Foggy má zredukovanú hmotnosť
s jednoduchov a rýchlov inštaláciou
na stenu, strop alebo aj schovanýdo
stropu, nástennej skrinky
vďaka volitelnému rozšíreniu PRL.
Optimalizované na prevádzku bez
ventilátora s tichou prevádzkou. Pre
maximálnu bezpečnosť je nádrž kovová
bez tlaku, nepriehladná a hermeticky
26,4
uzavretá, to umožňuje inštaláciu Foggy
vo všetkých prostrediach dokonca
aj s vysokým rizikom!

Foggy taktiež zahŕňa celosvetové
poistenie škôd (okrem USA)
Foggy, jediný gonerátor dymu
navrhnutý spoločnosťou AVS
electronics, výrobcom bezpečnostných
systémov so 40-ročnými skúsenosťami

.
Taliansky výrobca zabezpecovacích systémov

AVS ELECTRONICS
bezkonkurenčné riešenia pre vašu ochranu

OVLÁDANIE FOGGY (VOLITEĽNÉ)

BIP 2

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Na zapnutie / vypnútie ochrany, zapnutie / vypnutie Vášho Foggy 30 a 50
Možnosť používať do 16 diaľkových ovládačov.

XGSM

GSM ROZHRANIE

S jednoduchov SMS viete zistiť všetký informácie o stave Vášho Foggy.
Môžete ho taktiež zapnúť / vypnúť ochranu, zapnutie / vypnutie Vášho Foggy 30 a 50
a taktiež umožňuje vzdialené programovanie.
MOŽNOSTI VOĽBY TRISKY

ER90

90° SINGLE JET

Jednoduchá tryska. je dodávana ako súčasť Foggy

ER160

60°SINGLE JET TO

Tryska s náklonom 60° ku stene na ktorej je inštalovaný Foggy. Vhodné na strop.

ER390

90° TRIPLE JET

3 trysky orientované 90° ku stene na ktorej je inštalovaný Foggy. Vhodné na strop.

ER360

360° TRIPLE JET

3 trysky orientované 60° ku stene na ktorej je inštalovaný Foggy. Vhodné na stenu.

PRL10

10 CM EXTENSION

Doplnok pre inštaláciu Foggy do skrinky alebo stropu. Vhodný pre každú
.
trysku.

NÁPLNE PRE FOGGY

SRB15
SRB10

Celokovová nádrž pre FOGGY 50
Celokovová nádrž pre FOGGY 30

Kvapalina
(Zákazník musí odovzdať prázdnu nádrž, ktorá bude vymenená za plnú.)

RIC15
RIC10

Náplň pre Foggy 50
Náplň pre Foggy 30

PRE MONTÉROV

KEY ER
KĽÚČ PRE VÝMENU KVAPALINY

LFT
LETOVACÍ KIT

Špeciálne funkcie
Kompatibilné trysky

FOGGY 30

20” aktivácií: 250 m³ (90*)
40” aktivácií: 500 m³ (180*)
60” aktivácií: 750 m³ (270*)
60” + aktivácií: až do 1900 m³ (740*)
1,3 litrov
35 použití pri 20” (250m³)
11 použití pri 60” (750m³)
Bezdrôtová ochrana proti lúpežiam s voliteľným
diaľkovým spustením

•
•
•
•
•
•
•
•

10” aktivácií: 100 m³ (28*)
20” aktivácií: 200 m³ (56*)
60” aktivácií: 600 m³ (167*)
10” + aktivácií: až do 400 m³ (112*)
1 liter
50 použití pri 10” (100m³)
16 použití pri 30” (300m³)
Bezdrôtová ochrana proti lúpežiam s voliteľným
diaľkovým spustením

• Jednoduchá tryska. je dodávaná ako
súčasť Foggy
• 3-trysky s rôznymi uhlami voliteľné
• Predĺženie k 1-tryskám voliteľné

• Jednoduchá tryska. je dodávaná ako
súčasť Foggy
• 3-trysky s rôznymi uhlami voliteľné

Nozzle protection
Napájanie
Spotreba počas zohrievania
Spotreba počas prevádzky

•
•
•
•

Áno
230 Vac
1000 Watt
60W - 200 W

•
•
•
•

Áno
230 Vac
600 Watt
60W - 120 W

Záloha napájania
Čas prvého zohrievania
Čas zohrievania po aktivácií
Fungovsnie počas výpadku napájania

•
•
•
•

Áno – n. 2 12 Vdc 1,2 Ah (súčasťou)
20 minút
Maximálne 5 minút
Maximálne 1 hodina

•
•
•
•

Áno – n. 2 12 Vdc 1,2 Ah (súčasťou)
12 minút
Maximálne 3 minúty
Maximálne 1 hodina

Indikácia stavu
Vstupy

•
•
•
•
•
•

Prostredníctvom LED a displeja
System arming: follows alarm system on/off
First stage: pre-alarm
Second stage: alarm; jet activation
Stav systému - Tamper - Hladina kvapaliny
Technické poruchy: Chyba napájania - Stav batérie Chyba batérie - Stav čerpadla - Teplota procesora
Teplota ohrievača
Áno
Univerzálne štandardy
RS485 zbernica určená pre systémy AVS
Áno – 1000 v permanentnej pamäti
Áno – USB lokálne pripojenie
Áno – GSM ovládanie s voliteľným
modulom XGSM

•
•
•
•
•
•

Prostredníctvom LED a displeja
System arming: follows alarm system on/off
First stage: pre-alarm
Second stage: alarm; jet activation
Stav systému - Tamper - Hladina kvapaliny
Technické poruchy: Chyba napájania - Stav batérie Chyba batérie - Stav čerpadla - Teplota procesora
Teplota ohrievača
Áno
Univerzálne štandardy
RS485 zbernica určená pre systémy AVS
Áno – 1000 v permanentnej pamäti
Áno – USB lokálne pripojenie
Áno – GSM ovládanie s voliteľným
modulom XGSM

Áno
480 x 353 x 166
22
Foggy 50A: antracid- šedá farba
Foggy 50G: šedá farba
Foggy 50W: biela farba

•
•
•
•
•
•

Výstupy

12 V výstupy
Pripojenie
Pamäť udalostí
Kontrola stavu

•
•
•
•
•
•

Update firmvéru
Veľkosť (DxVxH) mm
Váha kg.
Verzie

•
•
•
•
•
•

Certifikácia

• EN50131-8

• Predĺženie k 1-triyskám voliteľné

•
•
•
•
•
•

Áno
358 x 264 x 166
15
Foggy 30A: antracid- šedá farba
Foggy 30G: šedá farba
Foggy 30W: biela farba

• EN50131-8

* : m3 certifikované podľa EN 50131-8

PRODUTTORE ITALIANO DI SICUREZZA

Výrobca:
AVS ELECTRONICS S.p.A.
Via Valsugana, 63, 35010, Curtarolo, (Padova), Italy
Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407
avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com

D129-3 1411 1000

Objem nádrže
Počet použití

FOGGY 50
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribútor pre Slevenskú Republiku:
ARETA PRO spol. s r. o.
Pri Dynamitke 10, 831 01 Bratislava
Tel. 02/44 45 0266 ; +421 917 620 984
areta@areta.sk - www.avsalarm.sk

Logo AVS Electronics a AVS Electronics sú registrované značky spoločnosti AVS Electronics. Ostatné názvy produktov alebo ochranné známky spoločnosti sú uvedené v tomto dokumente iba na účely identifikácie a patria do vlastníctva vlastníkov.
• Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť technické a estetické vlastnosti výrobkov. • Obrázky a opisy výrobkov sú len orientačné.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Objemy zadymenia

