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UR Fog

Η αποτελεσματική λύση
αποτροπής εισβολών
Μια ιδανική πρόταση για την
αποτροπή εισβολών, αποτελεί
το σύστημα εκπομπής ομίχλης
UR Fog που διακρίνεται για την
εξαιρετική ταχύτητα, αυτονομία
και αξιοπιστία που διαθέτει.

Οι συσκευές ομίχλης υιοθετούνται όλο και περισσότερο ως πρόσθετα των
συστημάτων ασφαλείας. Η επιτυχία τους οφείλεται στο γεγονός, ότι αποτελούν μια εξαιρετική λύση αποτροπής εισβολών που μπορούν να τρέψουν σε
φυγή ληστές και διαρρήκτες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφού αυτοί… δε θα
μπορούν να κλέψουν ό,τι δε βλέπουν!
Ηγετική θέση στην αγορά κατέχουν τα προερχόμενα από την Ιταλία συστήματα ομίχλης UR Fog που διακρίνονται για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά τους. Η ταχύτητα εκπομπής της ομίχλης είναι πάρα πολύ υψηλή. Αξίζει
να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι η γλουκόλη (το υλικό ψεκασμού) είναι
υπό πίεση, οπότε η εκτόξευση είναι τόσο γρήγορη που φθάνει τα: 150m3 σε
μόλις 3 δευτερόλεπτα! Εκτός από την πολύ μεγάλη ταχύτητα κάλυψης του
χώρου που τοποθετούνται, τα συστήματα της UR FOG διαθέτουν και εξαιρετικά
μεγάλη πυκνότητα ομίχλης/m3.
Αυτό οφείλεται στην περιεκτικότητα γλουκόλης που αγγίζει το 80% σε σχέση
με τον ανταγωνισμό που φτάνει μόλις το 50% του περιεχόμενου υλικού. Τα
συστήματα UR Fog προσφέρουν πολύ μεγάλη αυτονομία και συγκεκριμένα
πραγματική αυτονομία έως και 15 ώρες (ανάλογα το μοντέλο) κάτι που οφείλεται στην καλύτερη ποιότητα μόνωσης του θερμαντικού συστήματος με
αποτέλεσμα να χρειάζεται λιγότερη κατανάλωση μπαταρίας για τη διατήρηση
της θερμοκρασίας του σε επίπεδα ικανά να εκτοξεύσουν ομίχλη. Σημαντικό
πλεονέκτημα, ότι η απόδοση της συσκευής παραμένει σταθερή καθ’ όλη
τη διάρκεια των 15ωρών, δίχως μείωση στην απόδοση της. Ταυτόχρονα, η
συσκευή UR Fog διακρίνεται για την μεγάλη αξιοπιστία της, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας. Συγκεκριμένα υποστηρίζει πολύ χαμηλή πίεση κυλίνδρου,
συμπιέζοντας τη γλουκόλη με μόλις 4Bar πίεση. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως
ένα δοχείο αποσμητικού βρίσκεται υπό πίεση 8 Bar.
Συγκριτικά με τα συστήματα ομίχλης που χρησιμοποιούν μηχανικές αντλίες
για την άντληση της γλουκόλης και την εκτόξευση της σε μορφή ομίχλης, τα
συστήματα της UR FOG δεν έχουν μηχανικά τμήματα συνεπώς οι πιθανότητες
βλάβης είναι σημαντικά λιγότερες. Το προωθητικό αέριο που χρησιμοποιεί η
UR FOG ΔΕΝ είναι εύφλεκτο. Για την ακρίβεια η UR FOG χρησιμοποιεί διοξείδιο
του άνθρακα, υλικό το οποίο χρησιμοποιείται και σαν προωθητικό αέριο στους
πυροσβεστήρες! Ως αποτέλεσμα δεν επηρεάζει ανθρώπους και προϊόντα. Τα
συστήματα της UR FOG είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα σύμφωνα
με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες CE, καθώς επίσης φέρει κατάλληλες συνδέσεις
για τοποθέτηση βάση του προτύπου EN50131-8. Υποψήφιοι αγοραστές ενός
συστήματος εκπομπής ομίχλης, μπορεί να είναι: Κοσμηματοπωλεία, Καταστήματα Κινητής Τηλεφωνίας, Η/Υ, αποθήκες προϊόντων και εξοπλισμού,
φαρμακεία, πρατήρια βενζίνης, mini/Super markets, ενεχυροδανειστήρια,
τράπεζες, ψιλικατζίδικα κ.λπ.

KEEPER Hellas (www.keeper.gr), τηλ.: 210 2025705 sm

84

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

