
Tåge er tyvens 
værste fjende

Unikke funktioner som USB interface, PC opsætning, hurtig 
genopfyldningssystem ude hos kunden (intet pantsystem) 
og valgfrie dyser inkluderet med maskinen har gjort VALI 
røgkanoner til de foretrukne hos installatørerne. 

VALI serien i det eksklusive, danske design afkorter installa-
tions- og service tid væsentligt, og det er lykkedes at halvere 
vægten af tågekanonen! Den nye teknologi er naturligvis 
beskyttet i et kompakt og sabotagesikkert stålkabinet.

SmokeCloak Danmark har i samarbejde med producenten 
MSS Professional skræddersyet den avancerede VALI 
røgkanon. Serien er afstemt kundernes ønske om pænt 
design og installatørernes ønske om et let monterbart og 
servicevenligt produkt. Modellerne udmærker sig ved et lavt 
strømforbrug, billige driftsomkostninger, samt en kraftig tåge 
produktion tilpasset ethvert miljø. 

Ultimativ beskyttelse 
mod tyveri og indbrud

SmokeCloak 
EASY

De fleste tab sker i de første minutter af et indbrud. 
Ved installation af SmokeCloak® vil området i løbet af 
få sekunder blive fyldt op med en uigennemsigtig sky 
af tåge. Tyven tvinges derved til at opgive indbruddet 
og forlade området.



Easy 600 Easy 1100

Easy 2200

VALI V5 VALI V10 VALI V20

Dimensioner 252 x 193 x 418 mm 327 x 193 x 418 mm 468 x 382 x 232 mm

Vægt (installeret) 10,6 kg. 13,4 kg. 19,15 kg.

Farve Hvid RAL 9016 Hvid RAL 9016 Hvid RAL 9016

Væske 1,0 liter 1,0 liter 1,0 liter

Elektricitet 200-250V & 110V 200-250V 200-250V

Strømforbrug 1500 watt ved 230V / 
1050 watt ved 110V 2100 watt ved 230V 1900 watt ved 230V

Gennemsnitlig  
strømforbrug

75W 140W 107W fuld temp./ 72W 
strømsparer

Antal dyser 1 2 2 (lige eller i 30°)

Reaktionstid 0,1 sek. 0,1 sek. 0,1 sek.

Volumen
30 sek. 420 m³ (210*)
60 sek. 630 m³ (315*)

30 sek. 804 m³ (402*)
60 sek. 1284 m³ (642*)

30 sek. 1529 m³ (764*)
60 sek. 2011 m³ (1005*)

Opvarmningstid fra 
helt kold

9 min. 9 min. 9 min.
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*m³ i følge nuværende EU standard EN 50131-8

SmokeCloak® Easy

Produktegenskaber
(Easy 600, 1100 og 2200)

• Meget høj tågeproduktion 
af hvid tåge for maksimal 
beskyttelse

• Tørreste tåge på markedet, 
uden negative bivirkninger

• Tågen har en hængetid på op 
mod en time

• Genopfyldningsvæske system

• Dansk design

• Indvendig system status med 
LED indikatorer

• Indbygget selvdiagnosticering

• Elektronisk væskemåling

• Udgangssignaler for kom-
munikation med eksisteren de 
alarmsystem

• Indgangssignal for kontrol af 
SmokeCloak fra ek si ste rende 
alarmsystem

Produktegenskaber
(Easy 2200)

• Strømbesparende tilstand

• Air Flush system

• Hørbar signallyd for status

• Patenteret automatisk tåge-
massefyldevedligehold

• USB brugerflade til upload/
download af information og 
logfiler

Installation

• Installation, service og ve-
dligeholdelsesvenlig

• Horisontal, vertikal og loft-
montage

• Let integration med alle 
eksisterende alarm systemer

Easy 600 Easy 1100 Easy 2200


