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SPECIFIKATIONER:

MAUS Pro Stixx Automatisk brandskyddsmodul

Artikelnummer:  1350-1

EAN:  7350015530157

Dimensioner: 12,1 x 1,7 x 1 cm

Vikt:  26g 

Produktlivslängd: 5 år (6 år i förpackning)

Tömningstid: ≤5s

Skyddat utrymme:  0,1 m3  (H100 x B50 x D20 cm)

Aktiveringstemperatur:  170°C±10°C

Funktionsduglig:  -30°C - 70°C

Enheter per box:  1

 

MAUS Stixx Pro är ett smart komplement till MAUS Stixx.  
De unika egenskaperna hos MAUS Stixx Pro gör den till en 
smartare lösning för större normskåp (elskåp) och andra 
utrymmen som är i behov av ett automatiskt 
brandsläckningssystem. Detta beror på den lägre 
aktiveringstemperaturen och att enheten aktiveras till 100% 
vid uppnådd temperatur. 

Den värmedetekterande kabeln (se de gröna cirklarna på bilden till 
höger) aktiveras genom exponering av en låga eller när enheten 
når 180°C. Släckmedlet skickas ut via portarna på enheten och 
fyller snabb det skyddade utrymmet och släcker elden. Släck- 
medlet består av en giftfri, miljövänlig, patenterad kaliumblandning 
som avbryter förutsättningarna för elden att existera och på så sätt 
släcker den. En sann innovation inom brandbekämpning.

En 5 sekunders installation som kan 
rädda liv och miljontals kronor i skador.

Fördelar:
-  Ej trycksatt produkt.
- 100% aktivering vid detektering.
-  Aktiveras vid låg temperatur.
-  5 sekunders installation.
- Extremt liten. 
-  Kräver inget underhåll. 
-  Släckmedlet skadar ingenting.

Viktigt!
MAUS Stixx Pro behöver 3 cm utrymme vid portarna 
för att kunna skicka ut släckmedlet korrekt. Enheten är 
konstruerad för slutna utrymmen (ej öppna utrymmen). 
Ventilerade utrymmen är inte idealiska för den här tekniken.

MAUS™ is a registered trademark owned by Falkenheim Invest AB.  Since 2015 MAUS have equipped the Swedish Police, the government owned postal service PostNord, Sandvik, Anticimex, 
corporate cars from Audi, VW, Volvo and Skoda with their products and innovative technology. Falkenheim Invest AB headquarter is based in Lidköping, Sweden. 

Exempel på platser för installation:
- Elcentraler (normskåp)
- Motorutrymmen
- Stationära datorer / Servrar
- Gasolutrymmen 
- Batteriboxar

Datumklistermärke ingår.

Produktförpackning stängd. Produktförpackning öppen.

I produktförpackningen ingår datumklistermärke och instruktionsmanual.


