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Produto ideal para a prevenção de furtos em agências bancárias, escritórios, lojas, estoques 
e residências. Preenche o ambiente com névoa de segurança densa, prevenindo qualquer 
ação do intruso.

Gerador de Névoa Telemática: o mais completo e profissional 
Gerador de Névoa do mercado.

VANTAGENS DA PROTEÇÃO DA NÉVOA DE SEGURANÇA:

SEGURO EM SEGUNDOS!

O Gerador de névoa TSI ativará imediatamente ao sinal de evento. Em segundos, a névoa de 
alta densidade preenche o ambiente e inibe a ação dos criminosos.

Inibe roubos, furtos, assaltos e vandalismo;

Mantém invasores afastados até uma hora, tempo suficiente
para a segurança chegar;

Minimiza potenciais perdas;

Baixo risco possibilita redução no prêmio do seguro;

Ótimo investimento! Baixo custo da aquisição e de operação;

Névoa inofensiva para humanos e animais. Não afeta roupas,
mobiliários e equipamentos elétricos;

Não necessita de inúmeros sistemas de alarme ou equipamentos
de segurança.

00:00:05

Imagens ilustrativas

00:00:10 00:00:15

00:00:20 00:00:25 00:00:30



Dispara 700 m3 de névoa na velocidade 
máxima em 60 segundos;

Função Turbo para disparar 600 m3 
em apenas 30 segundos;

Ajuste flexível entre 290 e 700 m3 
exatamente o tamanho do ambiente;

100% silencioso no modo de espera;

Função de pulso durante 9min. 
(Manutenção eficaz da névoa);

Compatível com qualquer sistema de 
alarme;

Preparado para ser utilizado com 
o bico em 4 diferentes ângulos de 
inclinação.

CARACTERÍSTICAS

Fluído suficiente para 7 disparos em um refil 
(capacidade do refil 1,1Lt);

Medição eletrônica do fluído;

Alimentação: 230 v, 50 Hz;

Consumo de energia: 1050 W;

Consumo de modo standby: 5-10 W (quando 
aquecido é desativado);

Consumo em espera após aquecimento: 60 
W (em média);

Tempo de aquecimento do frio: 15 min;

Tempo de reaquecimento após descarga de 
névoa: 0-5min;

Temperatura de funcionamento (min./máx.): 
5/80° C;

Entrada: 5 sinais | Saída: 3 sinais;

Dip Switches on / off  para ajuste do tempo 
de névoa, sinais e aquecimento;

Backup de eletrônicos e bomba (2 x 12V, 1,2 
Ah);

Nobreak com autonomia de até 3 horas;

Teste de bateria automático incorporado;

Sinais / indicadores ópticos, audíveis e 
elétricos;

Indicador de status em PCB;

Indicador de status externo;

Revestimento de aço anti-sabotagem 
resistente a impactos;

Cores disponíveis: Branco e preto;

Dimensões: A: 475, C: 332, L: 154 mm;

Peso da instalação: 12,6 kg.

3 configurações de tempo de 290-700 m3;

Função de pulso opcional (pode disparar 
várias vezes);

Função névoa, exemplo:
30 seg.: 600 m3
60 seg.: 700 m3
60 seg. + 9 min. Pulso: 1700 m3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLUÍDO DE NÉVOA

Recipiente de fluído robusto e reutilizável 
com fluído de névoa: Névoa extra 
branca e seca com tempo de dissipação 
prolongado. Substituição rápida e fácil 
sem derramamento de fluído de névoa.

TESTES E APROVAÇÕES

Testado e aprovado em conformidade 
com o IEC 62642-8 (um padrão mundial 
para unidades de geradores de névoa). 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fabricado pela Protect A/S



CARATERÍSTICAS: Fácil instalação, extremamente fácil de utilizar, atende praticamente todas as situações, cálculo 
em tempo real, rapidez na coleta e apuração, agilidade na conferência e exportação de relatórios (Word, Excel e PDF).

Software de Gestão de Ponto Digital 

Disponível em três versões: 
   GPD Appliance 
   GPD SaaS 
   GPD Licença para servidores

GPD TSI
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CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS! 

Controle eletrônico 
de portas, portões e 

cancelas 

CFTV 
Câmeras, NVR’s e 

serviço de monitoramento

Relógio Eletrônico de Ponto 
Portaria 1510/09 do M.T.E 

Monitoramento e 
rastreamento de veículos

Soluções de estacionamento 
(Cancelas e Tags)

Torniquetes:
Pintado, Inox 304 e Inox 316L

Vena - Controlador de acesso 
de última geração

Linha completa de catracas

Alarmes e rastreamento
de pessoas e ativos

Gestão automatizada 
de vagas 

Gestão de acesso de portas e 
automação predial

Bloqueios eletrônicos
de alto padrão

Revendedor Autorizado


