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AKTÍVNA OCHRANA PRIESTORU
 

FOGGY bezpečnostný generátor HMLY
 

Veľkoobchodná cena je určená pre zaregistrovaných obchodných partnerov, montážne firmy, ktorí zariadenia 
nakupujú na montáž a ďalší predaj. Ceny sklad ARETA PRO

  štandardný FOGGY 30W/A/G

 
ARETA PRO výhradný distribútor AVS pre SR

Link na prezentačné video: http://avsalarm.sk/

, spol s r.o.,  Pri Dynamitke 10,  831 03 Bratislava, 02/444 50 266
výhradný distribútor firmy AVS electronics pre Slovenskú republiku.

 

 
 

- aktívna ochrana obytných, obchodných, 
priemyselných aj vojenských priestorov
 
- vysoko výkonný certifikovaný
na bezpečnostné účely
 
- originálna hustá hmla bez zápachu, stôp a 
rezíduí, zdraviu neškodná, 
potraviny ani vodu 
 
- inteligentný generátor hml
autonómne alebo spolu so zebezpečovac
systémom, zálohovací
generátora 
 
- univerzálne pripojenie na ľubovolné 
zabezpečovacie ústredne alebo na AVS ústredne
 
- možné jedno alebo aj 
polachu a to:  
* alarmovým stavom ústredne EZS, 
* samostatným detektorom, 
* oprávnenou osobou 
max.16 ovládačov / SMS
AVS-XGSM modul) 
 

 
 
 
 
 

AKTÍVNA OCHRANA PRIESTORU

FOGGY bezpečnostný generátor HMLY

Veľkoobchodná cena je určená pre zaregistrovaných obchodných partnerov, montážne firmy, ktorí zariadenia 
nakupujú na montáž a ďalší predaj. Ceny sklad ARETA PRO spol. s r.o.

FOGGY 30W/A/G, alebo  zväčšený FOGGY 50W/A/G

Dve objemové prevedenia generátora hmly:
štandardný Foggy30 a zväčšený Foggy
 
Viacnásobná aktivácia v rámci jednej náplne
Foggy30 - 50x aktivácií po 10 sekúnd 
Foggy50 - 70x aktivácií po 10 sekúnd 
Variabilné nastavenie cyklu podľa parametrov chráneného objektu.
 
Obe verzie Foggy30 aj 50 dodávané v 3 farebných prevedeniach: 
biela W / sivá G / antracitová A - rovnaká cena
 
Nízka spotreba a vysoký výkon, obsahuje 1,2Ah aku.
Vymeniteľná nádržka na náplň FOGGY
Foggy30 - 1 liter, Foggy50 - 1,3 litra 

ARETA PRO výhradný distribútor AVS pre SR

http://avsalarm.sk/ 

 

, 02/444 50 266-7   
pre Slovenskú republiku. 

  
aktívna ochrana obytných, obchodných, 

priemyselných aj vojenských priestorov 

certifikovaný generátor hmly 
na bezpečnostné účely podľa EN50131-8 

hustá hmla bez zápachu, stôp a 
rezíduí, zdraviu neškodná, neznehodnocuje 

generátor hmly môže pracovať 
ómne alebo spolu so zebezpečovacím 

zálohovací akumulátor je súčasťou 

univerzálne pripojenie na ľubovolné 
zabezpečovacie ústredne alebo na AVS ústredne 

aj viac stupňové overenie 

alarmovým stavom ústredne EZS,  
samostatným detektorom,  
oprávnenou osobou (diaľkovým ovládačom 

SMS príkazom cez doplnkový 

AKTÍVNA OCHRANA PRIESTORU 

FOGGY bezpečnostný generátor HMLY 

Veľkoobchodná cena je určená pre zaregistrovaných obchodných partnerov, montážne firmy, ktorí zariadenia 
spol. s r.o., Bratislava. 

FOGGY 50W/A/G 

Dve objemové prevedenia generátora hmly: 
štandardný Foggy30 a zväčšený Foggy50 

Viacnásobná aktivácia v rámci jednej náplne napr.: 
 
 

Variabilné nastavenie cyklu podľa parametrov chráneného objektu.

Obe verzie Foggy30 aj 50 dodávané v 3 farebných prevedeniach: 
rovnaká cena 

Nízka spotreba a vysoký výkon, obsahuje 1,2Ah aku. 
Vymeniteľná nádržka na náplň FOGGY 

ARETA PRO výhradný distribútor AVS pre SR 


