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The best
security
smoke generator
750 m3 προστασία σε 1 λεπτό!
EN50131-8
APPROVED

Εγκεκριμένο
για τα Γαλλικά
καταστήματα
καπνού

FOGGY 50
35 ενεργοποιήσεις των 20’’ η καθεμία
11 ενεργοποιήσεις των 60’’ η καθεμία

Η μόνη Μονάδα
Παραγωγής Καπνού
η οποία αναγνωρίζεται
από την Ισπανική
αστυνομία ΕΝ50131-8
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
FOGGY 30
50 ενεργοποιήσεις των 10’’ η καθεμία
16 ενεργοποιήσεις των 30’’ η καθεμία

Συνήθως οι ληστείες δεν κρατούν
περισσότερο από 5 ως 7 λεπτά.
Για να διακοπεί η ληστεία το Foggy
διαποτίζει το χώρο με μια λευκή
ομίχλη στη στιγμή, γεγονός που καθιστά
το περιβάλλον τόσο αδιαπέραστο,
ώστε οι εγκληματίες χάνουν τον
προσανατολισμό τους και σταματά
αμέσως το έγκλημα.
Καθώς η ομίχλη διαρκεί έως και 30 λεπτά,
δίνει χρόνο στην αστυνομία να φτάσει και
να αναγκάσει τους εγκληματίες να
φύγουν: η περιουσία σας είναι απόλυτα
ασφαλής.
Το Foggy είναι ιδανικό για την ενεργή
προστασία για κατοικιών, εμπορικών,
βιομηχανικών και στρατιωτικών
χώρων, κοσμηματοπωλεία, τράπεζες,
καταστήματα τηλεφωνίας, υπολογιστών,
ενδυμάτων, προϊόντων καπνού, χώρων
στάθμευσης, αποθήκες και άλλα μέρη.
Το Foggy είναι πιστοποιημένο
κατά EN50131-8 (GRADE 8) από το
Ευρωπαϊκό εργαστήριο IMQ που εγγυάται
την ομαλή λειτουργία με όλους τους
πίνακες συναγερμού. Επίσης το Foggy
μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα
με ένα απλό τηλεχειριστήριο ή ένα απλό
γραπτό μήνυμα SMS.
Μια άλλη πτυχή εξαιρετικής σημασίας
είναι ότι η ομίχλη που δημιουργείται είναι
ακίνδυνη και δεν αφήνει κατάλοιπα ή
οσμές: Ανεξάρτητα Ευρωπαϊκά εργαστήρια
το αναλύουν τακτικά για να επιβεβαιώσουν
την απόλυτη ασφάλεια του.

AVS ELECTRONICS η ανίκητη
λύση για την προστασία των
προϊόντων σας.

Το Foggy περιλαμβάνει ένα ψηφιακό
σύστημα με μνήμη 1.000 συμβάντων
με ημερομηνία και ώρα, έτσι ώστε να
ελέγχει πλήρως την κατάσταση του, τη
χρήση του, τη παρουσία τροφοδοσίας και
το υπόλοιπο του όγκου του καπνού. Ο
έλεγχος γίνεται με ένα απλό καλώδιο USB
ή με μια προαιρετική μονάδα GSM.
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Με μειωμένο βάρος το Foggy μπορεί
εύκολα και γρήγορα να εγκατασταθεί
τόσο σε τοίχο όσο και σε οροφή, ακόμη
και σε ψευδοροφή ή ένα ντουλάπι
τοίχου, χάρη στην προαιρετική επέκταση
PRL. Λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρα, το
Foggy είναι εντελώς αθόρυβο.
Για μέγιστη ασφάλεια, η μεταλλική
δεξαμενή (χωρίς πίεση, εντελώς
αδιαφανής και ερμητική, με υψηλή
αυτονομία και πλήρης με την ενεργό
ομίχλη) περιλαμβάνεται από την αρχή.
Αυτό το διπλό πλεονέκτημα επιτρέπει
την εγκατάσταση του Foggy σε όλα τα
περιβάλλοντα, εμπορικά ακόμη και αυτά
με υψηλό κίνδυνο!
Το Foggy διαθέτει παγκόσμια ασφάλιση
για ζημιές (εκτός των ΗΠΑ).
Foggy η μονάδα παραγωγής καπνού που
σχεδιάστηκε από την AVS ELECTRONICS,
την Ιταλική εταιρεία κατασκευαστή λύσεων
ασφάλειας με εμπειρία από το 1974.
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