ISMERTETŐ

MIÉRT HASZNÁLJON FÜSTÁGYÚT?
A gyakorlat azt mutatja, hogy egy betöréses rablás elkövetéséhez elegendő két, három perc! A betörők
behatolnak az Ön otthonába, üzletébe, rövid ideig válogatnak értékei között, majd elmenekülnek.
A füstágyú használata ﬁzikai védelmet biztosít értékei megvédésére. A vagyonvédelmi rendszer értesíti
a távfelügyeletet, a füstágyú pedig ﬁzikai védelmet biztosít, a járőrszolgálat kiérkezéséig. Ami nem
látható, azt nem lehet ellopni!

RÖVIDEN A FÜSTÁGYÚRÓL
A füstágyú lehet az egyetlen hatékony kiegészítője a vagyonvédelmi rendszereknek. Kevesebb, mint
tizenöt másodperc alatt elegendő füstöt bocsájt ki ahhoz, hogy az elkövető számára lehetetlenné tegye
a tájékozódást a védendő helyiségben, ezzel megakadályozza a rablás sikeres végrehajtását. Ezért a
füstágyú az ideális megoldás lehet a betörések és a vandalizmus megelőzésére családi házakban,
lakásokban, nyaralókban, ékszerészetekben, üzletekben, irodákban, raktárakban, benzinkutakon, és
bankokban.

FOLYAMATOS VÉDELEM
Egy füstágyú folyamatos védelmet biztosít a hét minden napján, napi huszonnégy órában. Mindemellett
kevesebbet fogyaszt, mint egy száz wattos izzó.

VILLÁMGYORS REAKCIÓ
A füstágyú ideális megoldás betörések, rablások és a vandalizmus ellen, mivel másodpercek alatt sűrű
füsttel tölti fel a védendő helyiséget, ezáltal a tájékozódás lehetetlenné válik.

A FÜSTÁGYÚ MŰKÖDÉSE
A füstágyú „száraz” füsttel védi értékeit. A folyadék glycol és víz speciális keveréke, melyet a rendszer
egy fűtőegységen keresztül „száraz” füstté alakít. Ez a füst egészségre ártalmatlan, szagtalan, és semmilyen tárgyban vagy berendezésben nem okoz kárt.
A füstágyúnak indítás előtt üzemi hőmérsékletűnek kell lennie. Amikor az indító jel (vagyonvédelmi
rendszer riasztás, vagy pánik stb.) aktivált állapotba kerül, megindul a füstképzés. A szivattyú a füstfolyadékot nagy nyomással a fűtőegységen keresztül hajtja. A magas hőmérséklet hatására a füstfolyadék
elporlad, és a szabadba ömlik. Hasonló füstöt használnak színházakban és diszkókban is, azzal a különbséggel, hogy ezt a füstöt kifejezetten biztonságtechnikai célra fejlesztették ki. Jóval nagyobb koncentrátumú és teljesen átláthatatlan. A füst több, mint egy órán keresztül megmarad a helyiségben, de 10-15
perc alapos szellőztetés után nyomtalanul eltűnik a védendő helyiségből.
Hozzákapcsolható a már meglévő riasztórendszerhez. A füstágyú csak akkor aktiválódik, amikor a
riasztórendszer betörést jelez. A riasztó jelzésére megkezdődik a füstképzés és néhány másodperc alatt
átláthatatlan sűrű füsttel óvja meg testi épségét, védi értékeit a lopás, rablás és vandalizmus ellen.
Akár több füstágyú is indítható egy időben.
A füstágyú telepíthető tűzjelző rendszerrel felszerelt helyiségbe is, mivel képes kikapcsolni a tűzjelző
rendszert a védendő területen. Ez igaz fordítva is, így tűzesetkor a tűzjelző rendszer kikapcsolja a
füstágyút.
A füst nyomtanul eltűnik, és nem okoz kárt bútorokban, irodai eszközökben és műszaki cikkekben. Annak
ellenére, hogy a füst olyan sűrű, hogy a betörő még a saját kézfejét sem látja, csupán 10-15 perc kell a
helyiség átszellőztetésére. Ezután lecsapódás nem keletkezik. A füst nem okoz kárt bútorokban, irodai
eszközökben és műszaki cikkekben sem.

FUNKCIÓK
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Ködképzés riasztás esetén
Ködképzés pánik gomb/távirányító megnyomás esetén

RIASZTÁS ESETÉN
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A riasztó rendszer jelzést küld a készüléknek
A füstágyú 15 másodpercen keresztül folyamatosan ködöt képez, ezt megszakítani nem lehet
5-6 perc szükséges az újra felhevítéshez és az újabb adag ködhöz

TÁVIRÁNYÍTÓS, ILLETVE PÁNIK GOMBOS MŰKÖDÉS ELVE
Ha a riasztó központhoz integráltak távirányítót, akkor arról bármikor indítható a köd képzés, nem kell a
rendszernek éles állapotban lennie.
A távirányító hatótávolsága 30-50 m.
A pánik gomb megnyomása is azonnal indítja a ködképzést.

TOVÁBBI FUNKCIÓK
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Az eszköz fel van szerelve folyadék szintmérővel, ami alacsony szint esetén jelzést küld
a riasztó központnak
Az eszköz speciális szabotázs kapcsolókkal van ellátva, melyek azonnal jelzést küldenek
a riasztó központnak, ha illetéktelenek próbálják kinyitni a burkolatot.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Megnevezés:

Biztonságtechnikai füstágyú

Füst teljesítmény:

100 m3/15 sec

Tartály kapacitás:

8 dl

Speciális funkció:

Táv irányítható indítás

Tápfeszültség:

230 V AC, 50 Hz ~

Fogyasztás felfűtéskor:

600 W

Fogyasztás készenlétben:

80 W

Indulási felfűtési idő:

10 perc

Aktiválás utáni felfűtési idő:

5-6 perc

Méretek:

495 mm × 230 mm × 140 mm

Súly:

6,8 kg

Felhasználási terület:

beltér

Kimenetek:

Tamper; Hőmérséklet; Folyadékszint;
Szivattyú aktivitás; Tápfeszültség ﬁgyelés
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