
SPECIFICATIES 

Karakteristieken: 
- Afmetingen:     270 breed x 365 hoog x 255 mm diep 
- Gewicht:     28kg 
- Max. netvoedinguitval:  +2 uren voor mistgenerator en 24 uren voor 

elektronica.
- Reactietijd:     1 seconde tussen alarmsignaal en mistuitstoot. 
- Mist uitstootbeeld:  Conisch rechtdoor (optie), of 60° breed (standaard) 

(/R60 versie)

Mistgenerator:
- Mist uitstoot vermogen: 28 m³ ruimtevulling / seconde bij 25 cm  

oog <-> object. 
- Mist uitstootdruk:    16 BAR (1.6 Mpa). 
- Maximum mist uitstootperiode:  18 seconden. 
- Opwarmtijd:     50 minuten vanuit koude toestand. 
- Max./min. omgevingstemperatuur:  maximum 50°C en minimum 0°C. 
- Maximum warmteverlies:   40 W/uur. 
- Warmte wisselvermogen:   18 kW/uur. 
- Nominale uitgestoten druppelgrootte: doorsnede 0,0004 mm (volledig aerosol). 

HY-3 pack:
- HY-3 vloeistof inhoud:   1.4 liter. 
- Nominale werkdruk:    16 BAR (1.6 Mpa). 
- Maximum toegelaten inwendige druk: 60 BAR (6 Mpa). 
- Constructie materiaal:   rvs 304L en aluminium AlMgS1. 
- Ingebouwde elektronica:   - digitale temperatuursensor en analoog/digitaal 
      - E²prom niveaugeheugen.
      - tamperschakelaar en controle LED.
      - geïntegreerde drijfmiddel-uitstootbeveiliging
      - direct werkend 12 V NC ventiel.

Elektrisch:
- Min./max netvoedingsspanning:  208 tot 240 VAC bij 50 tot 60 Hz. 
- Nominale 12 V laagspanning:  13.2 V DC van 0 tot max. 1 A belasting.. 
- Maximale piekstroom bij 231 VAC:  3.5 A. 
- Gemiddeld opgenomen vermogen:  40 W/uur. 
- Vermogen verwarmingselement:  750 W. 
- Ingangen:                                             alle ingangen zijn opto-coupler gescheiden. 
- Uitgangen:                                            technische- en tamperuitgang zijn potentiaalvrije 

contacten, bewaking- en alarmuitgang zijn  
npn-uitgangen 

- Stroom back-up:    12 V / 2 Ah (gesloten lood batterij). 

Deze folder wordt u aangeboden door: 

SSTTEELLTT VVOOOORR::

DDEE NNAACCHHTTMMEERRRRIIEE VVAANN EELLKKEE IINNBBRREEKKEERR



Via BANDIT bieden wij u een 
betaalbaar toestel dat toch garant 
staat voor bedrijfszekerheid, 
topprestaties en discrete 
vormgeving. 

Steeds meer private en 
bedrijfsgebouwen worden 
uitgerust met een alarminstallatie. 
Het doel van deze installatie is het 
detecteren en doormelden van een 
eventuele inbraak. Deze melding 
gebeurt conventioneel via een 
alarmsirene, knipperlicht en/of 
automatische telefoonmelding naar 
bv. meldkamer. In praktijk blijken 
deze meldingen prima te voldoen, 
maar de daarop volgende 
menselijke interventie volgt 
dikwijls pas na een tiental 
minuten. 
Dieven weten dit en maken van dit tijdsinterval gebruik om in enkele 
minuten de meest waardevolle spullen te stelen en tijdig weg te komen. 

BANDIT biedt een unieke en actieve oplossing voor dit probleem. Dit 
toestel is immers in staat om in enkele luttele seconden een groot 
kantoor, winkel of andere ruimte totaal te vullen met een ondoorzichtige 
mist. De mist voorkomt dat personen deze ruimte betreden tot  ruim tien 
minuten na het afgaan van het alarm. Het is immers onmogelijk een 
hand voor uw ogen te zien.  Het systeem zorgt ervoor dat ongewenste 
gasten binnen enkele seconden volledig gedesoriënteerd. 

Deze mist heeft een zachte muntgeur, is helder wit en laat na het 
optrekken geen sporen na.  
Het toestel wordt geplaatst in ruimtes die de meest waardevolle dingen 
bevat(ten); dusdanig wordt op een effectieve wijze de diefstalschade 
beperkt tot het strikte minimum.

BBEELLAANNGGRRIIJJKKEE KKEENNMMEERRKKEENN

Vult een volume van 28 m³ per seconde. 
Inbouw mogelijk 
Bijzonder compacte en discrete vormgeving. 
Een toestel met zeer hoge bedrijfszekerheid en een minimum aan onderhoud. 
De standaard geïntegreerde “Power saver” en goede thermische 
isolatie, zorgt dat het elektriciteitverbruik beperkt wordt tot maximum 40  
W/h, afhankelijk van de ingestelde mistuitstoot periode.

Continue controle van het vloeistofniveau.  Indien het minimum 
vloeistofpeil bereikt is, (minimumpeil = nog goed voor minimum 1 
mistuitstoot)  wordt dit gemeld via LED en elektrisch contact. U 
dient dan de interne HY-3 pack cassette te vervangen. 
Bij onderbroken netspanning blijft de werking gegarandeerd 
(elektronica +24 uren en de mistgenerator ~2 uren) 


