
Verdens mindste og 
bedste røgkanon



Et batteri...
MiniMist har verdens mindste effektforbrug og har 
modsat alle andre tågesikringssystemer ikke brug for 
230 Volt. Banebrydende ny teknologi muliggør, at 
MiniMist kun bruger en minimal mængde energi på 
kun 0,001 watt og kan derfor fungere udelukkende ved 

et AA batteri i 5-7 år. Det giver dig en markant mindre drift 
udgift, og en markant mindre etableringsudgift da der ikke 
skal trækkes en eneste ledning til systemet. MiniMist kan 
monteres blot med en enkelt skrue.

5 års drift på et AA battreri



...en patron
Vores røgpatronen giver dig mange fordele i forhold til 
andre sikkerheds tåge systemer. Den kræver ingen 
opvarmning og er komplet lydløs. Der er ikke brug for 
dyrt vedligehold og hvis patronen bliver udløst udskiftes 
patronen let og uden brug af værktøj. Systemet fylder et 

rum på 100m3/40 m2 med tæt sikkerhedståge på få 
sekunder, og røgen er naturligvis uskadelig for mennesker, 
dyr og inventar. Med den indbygget PIR detektor og andre
sikkerhedsforanstaltninger, tilsikres der at MiniMist
ikke aktivers unødigt og i utide.

Ingen vedligehold



...Mange muligheder
MiniMist er en universal sikkerheds-røgkanon i elegant 
tidløst design. Den enkle billige installation giver talløse 
muligheder for effektiv sikring, såvel privat som i erhverv.
MiniMist kabinettet er kun 17 cm højt og passer derfor 
uden problemer ind i alle miljøer. MiniMists indbyggede 
bevægelsessensor registrerer alle bevægelser i rummet 
og udløser røgsikringen når det er påkrævet. MiniMist har 
mulighed for tilføjelse af ekstra sikkerhedsmodul der 

afslører tildækning, vandalisering og manipulerings 
forsøg samt muligheden for indbygning af en meget 
kraftig sirene på hele 100 dB. i kabinettet. MiniMist fås 
både som kablet 12 volt version, eksempelvis til allerede 
etablerede alarmsystemer, og som trådløs 3,6volt litium 
batteridrevet version, til trådløse alarm moduler. MiniMist 
har ind og udgange for statusindikering til signalstyring 
med alarmcentralen.

• Indbygget bevægelses sensor

• Mulighed for indbygget sirene på 100 dB

• Fylder 100m3/40 m2 med røg på under 25 sek.

• Få status opdateringer om MiniMist tilstand

• Sabotage, tildækning og chok sikring

Kun 17 centimeter høj

25
SEKUNDER



MiniMist elegant 
monteret i kontormiljø



Se med egne øjne hvor effektiv MiniMist er i vores forskellige videoer på guardeon.dk

Så du røgen?



Teknisk data
• Elegant Mini Røgkanon med indbygget PIR (rumføler)
• Leverer op til 100m3, svarende til 40m2 sikkerhedsrøg
• Perfekt til sikring af mindre rum & punkt sikring
• 100% lydløs
• Forsyning 1 stk. 3.6V AA litium batteri / 0,001W / 5-7 år
• kræver ingen 230V eller opvarmingstid.
• Kompatibelt med ethvert alarmsystem
• Trådløs røgkanon til trådløse alarm moduler m.m.
• Kan også kables til alarm systemer
• 3.6V AA batteri model (kræver ikke 230Vac eller 12V dc.)
• Indbygget PIR med dækningsområde på 8 Meter/110° til verifikation
• 1 stk. MiniMist Røgpatron MM-RP100 ( tilbehør )
• 1 stk. indgang fra alarm system TIL/FRA.
• 1 stk. indgang primær alarm signal fra alarmsystem

• 1 stk. indgang til øjebliklig aktivering (overfaldstryk)
• 1 stk. tilslutning til indbygnings security board (ekstra udstyr)
• 1 stk. udgang lavt batteri status
• 1 stk. udgang alarm / PIR (rumføler) aktiveret
• 1 stk. udgang til indbygnings sirene (ekstra udstyr)
• 1 stk. udgang ved sabotage aktiveret
• Funktionstemperatur (min./maks.): 0/50° C.
• Sabotage overvåget kabinet imod åbning
• Indbygget Status LED og lydgiver til funktions test
• Indbygget sikkerheds timer 30 min / 2 min.
• monteringshøjde på væg fra 1.5 m til 2.5 m
• Montering på væg, i hjørne eller i loft
• 1 stk. 3.6V AA lithium batteri SAFT LS14500 medfølger
• Ingen varmeudvikling (røgpatronen bliver kortvarigt 
   varm ved aktivering)



Ring 72170028 for nærmeste forhandler

We have liftoff!
the future of fog security


