
Tågesikring

Forhandler:

Hedelandsvej 7 7400 Herning Tlf. 96261211Hvad byder Du ubudne gæster?

Første 5 sekunders affyring i forretning på 90m2 med 3
meter til loft. BANDIT er hjørnemonteret 7,5 meter fra
camera.

Den bedste måde at sikre værdier på i tilfælde af indbrud.

Tyven kan arbejde uforstyrret i responstiden fra indbrudsalarmen er
aktiveret til vagt eller ejer når frem. På få minutter kan tyven tage for sig af værdier og mange
gange ødelægge for endnu mere end værdien af det stjålne. Med BANDIT Tågesikring kan tyven
ikke se hvad han vil stjæle, da lokalerne på få sekunder beskyttes af en uigennemsigtig hvid tåge.

BANDIT 240 er forsikringsgodkendt og registeret
hos Forsikring & Pension.
BANDIT 240 var den eneste tågekanon som
opnåede godkendelse i udstyrsklasse 2.

Ved korrekt AIA installation skal der 3 signaler til før BANDIT
skyder:

1. Tilkoblingssignal
2. Alarmsignal
3. Alarmsignal fra verifikations detektor.

Mange indbrud er afværget og endnu flere har haft langt
mindre omfang end hvis der ikke var installeret tågesikring.

Referencerne i Danmark spænder over f.eks. apoteker,
børnehaver, edb firmaer, tøjbutikker, guldsmede, skoler,
optikere, tankstationer, supermarkeder, lagerhaller,
beværtninger, private hjem og mange andre som alle har et
tilfælles: De var trætte af indbrud og omkostningerne.

SPECIFIKATIONER BANDIT DB BANDIT PC
60 Graders Vinkeldyse med 3 udgange for tåge Ja Ja
Signal Indgange 3 faste 4 programerbare
Hændelseslog for 1000 hændelser nej ja
Indbygget sirene og lydsignal ved til og frakobling Nej Ja
Signal udgange for: afskudt, sab, system ok, tilkoblet Ja 4 Programerbare
PC tilkobling og programmering Nej dip switch Ja
Batteri back-up 12V Ja Ja
Statusled på front: ok, tilkoblet, alarm, fejl, væske, 230V Ja Ja
Mulighed for verifikation af alarm Ja Ja
Mulighed for test uden affyring Ja Ja
Tekniker fejlsøgning og indikering Statuslamper PC Testprogram
Strømkrav: 230V 3,5ah. Strømforbrug: 40W/h 40W/h
Dimensioner B:270 mm x H:365mm x D:255mm

6 Meter på kun 2 sekunder

28 m3 fra første sekund

Med en hastighed på 28 m3 i sekundet er BANDIT et af
de hurtigste systemer. BANDIT kan dække et område
totalt på f.eks 60 m2 (eller 140 m3) med en affyring på
bare 5 sekunder!

Max dækning pr. gang er ca. 220 m2 (eller 504 m3)

Væskebeholder indeholder nok væske til 3 max
affyringer eller f.eks 8 affyringer ved 60 m2

Kan tilkobles alle eksisterende alarmanlæg eller som
stand alone og udbygges med håndsender, pir, modems
(GSM/PSTN) sirene og forbikobler.


