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Στην διάρρηξη, τα συνήθη συστήµατα ασφαλείας όπως ο ηχητικός συναγερµός και η τηλεφωνική ενηµέρωση είναι αξιόπιστα αλλά

όλο και συχνότερα η παρουσία της αστυνοµίας ή της εταιρείας φύλαξης θα ακολουθήσει µε καθυστέρηση κατά µέσο όρο 10 λεπτά.

Οι διαρρήκτες το γνωρίζουν και είναι προετοιµασµένοι να κλέψουν και να φύγουν σε πολύ λιγότερο από τον χρόνο αυτό.
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Ήρθε το πανίσχυρο αποτρεπτικό σύστηµα ληστείας
και διάρρηξης µε Οµίχλη Ασφαλείας!

Το πανίσχυρο σύστηµα οµίχλης ασφαλείας fog bandit παρέχει την µοναδική απόλυτη λύση 
στο συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα των διαρρήξεων.

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

FOG BANDIT – ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ, ΤΑΧΥΤΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΙΧΛΗΣ

Eίναι ταχύτατο:
• προστατεύει το χώρο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα • εκτοξεύει 28 m3 οµίχλης ανά δευτερόλεπτο
• µία µονάδα µπορεί να προστατεύσει σε λιγότερο • εντός 2 sec εκτοξεύει οµίχλη σε απόσταση 6 m
 από 18 sec χώρους έως 170 m2 (µε ύψος < 3 m)

 Έχει πυκνότητα οµίχλης που: 
 • µειώνει την ορατότητα στα 25 εκ. 
  (απόσταση µατιού µε αντικείµενο)
 • καθυστερεί την διάλυση της
 • αποπροσανατολίζει τον διαρρήκτη

 Eίναι αξιόπιστο: 
 • το σύστηµα κατασκευάζεται υπό αυστηρούς ελέγχους
  και προδιαγραφές ολοκληρωτικά στο Βέλγιο
 • διαθέτει συνεχές αυτοδιαγνωστικό σύστηµα µε οπτική
  ένδειξη σε περίπτωση βλάβης
 • το σύστηµα είναι πλήρως πιστοποιηµένο ακόµα και για την
  παραγόµενη οµίχλη, πιστοποιηµένα αβλαβής για 
  ανθρώπους και µηχανήµατα, χωρίς υπολείµµατα
  (είναι οµίχλη και όχι καπνός)

• δεν απαιτεί παρουσία τεχνικού µετά από κάθε ενεργοποίηση (ένα ζεύγος φιαλών επαρκεί 
 για έως 25 ενεργοποιήσεις ανάλογα µε τον χώρο) και παρέχεται µε εγγύηση 3 ετών

Στην ληστεία
O συνδυασµός της µεγάλης ταχύτητας της συσκευής, της µεγάλης πυκνότητας της οµίχλης και της 
αξιοπιστίας καθιστά το fog bandit, απόλυτη λύση και στο πρόβληµα των ληστειών. Η ταχύτητα µε την 
πυκνότητα της οµίχλης ελαχιστοποιεί της απώλειες και τις ζηµιές και τρέπει τους επίδοξους ληστές 
πανικόβλητους σε άµεση φυγή. Η αξιοπιστία του συστήµατος διασφαλίζει ότι η συσκευή θα κάνει την 
δουλειά της, όταν την χρειάζεστε περισσότερο.
Το σύστηµα διατίθεται σε 4 τύπους µε 2 τύπους φιαλών πολλά συµπληρωµατικά αξεσουάρ.

 Τύπος συσκευής  Bandit 240DB Bandit 240DBI Bandit 240PB Bandit 240PBI
 Περιγραφή προγραµµατιζόµενο από µικροδιακόπτες προγραµµατιζόµενο από PC 
 Φιάλες οµίχλης µε κεφαλή black H-Y 3 red H-Y 3 black H-Y 3  red H-Y 3 
  pack normal fog pack irritating fog pack normal fog pack irritating fog
 Ακροφύσια R0 ή R60
 Ακροφύσια optin/L ή vertical nozzle
 Τηλεχειρισµός ειδικός δικάναλος ποµπός και δέκτης
 Χειριστήριο σταθερό εντοιχιζόµενο σταθερό εσωτερικού χώρου χειριστήριο µε ενδείξεις λειτουργίας
 Βάσεις στηρίξεως οροφής, τοίχου, δαπέδου, περιστροφική τοίχου
 Εξ. ενδεικτική λυχνία αδιάβροχη εξωτερική ενδεικτική λυχνία καταστάσεως λειτουργίας
 Αυτονοµία συναγερµού σετ 2 ραντάρ κινήσεως
 Σετ προγραµµατισµού µε PC CD προγράµµατος, καλωδίου σύνδεσης και ειδικού εργαλείου
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