Unieke voordelen van
SmokeCloak
De producten van SmokeCloak zijn kwalitatief de meest
hoogwaardige in hun soort en bovendien nog eens
leverbaar tegen de scherpste prijzen in het segment.
Maar er zijn nog veel meer redenen om voor SmokeCloak
te kiezen:
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beveiliging van uw
eigendommen

 mogelijk

Mistgeneratoren
Optioneel leverbaar
Voor elke te beveiligen ruimte is er een SmokeCloakoplossing. Om deze volledig naar uw persoonlijke wens
samen te stellen, voorziet SmokeCloak een aantal
aanvullende accessoires. Zo kunt u de afschrikkende
werking van de mist versterken met het felle geluid van
een sirene en het verblindende licht van een stroboscoop.
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Voor elke ruimte de juiste oplossing

EASY (geruisloos)
- 150 m3 in 30 seconden / 250 m3 in 60 seconden

Kantoor

- 1 liter vloeistof goed +/- 2350 m3 mist



Casino / Speelhal

- 418 x 252 x 193 mm / 14 kg



Multimediawinkel



Bank



Distributiecentra



School



Informatiecentrum



Fietswinkel



Kleding- / Parfumwinkel



Golfwinkel



Ziekenhuis



Mistgeneratoren van SmokeCloak
'HPHHVWHIIHFWLHYHEHYHLOLJLQJYDQ
uw eigendommen
Om inbraken tegen te gaan, kiezen steeds meer ondernemers
voor de mistgeneratoren van SmokeCloak. Het concept
hiervan is net zo eenvoudig als effectief. Voor elke winkel of
magazijn is er een mistgenerator op maat die kan worden
aangesloten op een bestaand alarmsysteem. Zodra dit
systeem een inbraak detecteert, vult de mistgenerator van
SmokeCloak in enkele seconden de ruimte met dichte mist.
Uit de resultaten blijkt dat inbrekers doorgaans rechtstreeks
het hazenpad kiezen, omdat zij de mogelijke buit niet meer
kunnen vinden. In plaats van te wachten op de gealarmeerde
veiligheidsdiensten, biedt SmokeCloak direct een oplossing.
SmokeCloak specialiseert zich al meer dan 20 jaar in de
productie van mistgeneratoren en levert deze inmiddels
wereldwijd in ruim 50 landen.

VALI 5
- 210 m3 in 30 seconden / 370 m3 in 60 seconden
- 1,7 liter vloeistof goed +/- 4000 m3 mist
- 438 x 340 x 176 mm / 20,15 kg

VALI 10
- 405 m3 in 30 seconden / 550 m3 in 60 seconden
- 1,7 liter vloeistof goed +/- 4000 m3 mist



Dierenkliniek



Juwelier



Gsm-winkel



Museum

VALI PRIVATE (geruisloos)



Tankstation

- 450 m2 in 30 seconden / 780 m2 in 60 seconden



Postkantoor

- 1,7 liter vloeistof goed +/- 4000 m3 mist



Ontwerpbureau

- 488 x 340 x 176 mm / 22,9 kg



Restaurant / Café



Speelgoedwinkel



Garage / Bandencentrale



Sportwinkel

- 438 x 340 x 176 mm / 20,15 kg

VALI 20
- 600 m3 in 30 seconden / 790 m3 in 60 seconden
- 1,7 liter vloeistof goed +/- 4000 m3 mist
- 488 x 340 x 176 mm / 23,15 kg

1

bewegingsdetector
15 sec

20 min

IPX 25

2

alarmsysteem

- 800 m3 in 30 seconden / 1600 m3 in 60 seconden

alarm/sirene

4

Cloaksensor

O% ZICHTBAARHEID

3
1

Detecteren van
de inbraak

2

Activatie van
het alarm

3

Start van de
mistgenerator

4

Verspreiden van de
mist + het controleren
van de dichtheid

kritieke responstijd

- 9,5 liter vloeistof goed +/- 22325 m3 mist

aankomst
van de
hulpdiensten

- 1230 x 475 x 572 mm / 67,1 kg

SmokeCloak VALI
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gekeurd door

the Quality Mark
for Fire
& Security
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