
FOGGY mistgenerator voor 
particulier en commercieel gebruik

1.900 m³EN-50131-8 gecertificeerd

www.avs-alarmsystemen.nl

Mistbeveiliging

 3 jaargarantie

max.



Mistmachine | FOGGY

De mistmachine FOGGY dient als een beveiliging, die actief goederen kan beschermen door het benevelen van 
ruimtes, waarbij een inbreker zal vluchten of gedesoriënteerd raakt. De mist zet binnen enkele seconden de 
ruimte volledig dicht met mist zodat de inbreker niet of nauwelijks de uitgang nog kan vinden en de politie of  
hulpdiensten kan overgaan tot aanhouding. Omdat het belangrijkste ding vaak de tijdfactor is!

De triggermogelijkheden zijn uitgebreid - het systeem kan zelfs worden beheerd via sms. Met de vier 
beschikbare spuitmonden kan de mistuitgang individueel naar het pand worden aangepast. De beschermende 
nevel is volledig onschadelijk voor de gezondheid en vrij van onaangename geuren. Het lost zonder residu op 
en is ook toegestaan voor gebruik in de voedingsindustrie.

AVS Alarmsystemen heeft de twee mistmachines de FOGGY 30 en FOGGY 50 in het programma, elk in drie 
kleuren, voor maximale volume tot 1900 m³.

De mistmachines kunnen automatisch en / of handmatig worden geactiveerd. De verbinding en vrijgave kan 
worden gemaakt via conventionele relaistechnologie en besturingsingangen, via draadloos, door middel van 
de optionele afstandsbediening BIP, of zelfs via SMS, met de optionele kiezer XGSM. De draadloze 
ontvangermodule is al geïntegreerd.

Bovendien zijn er verschillende potentiaalvrije schakeluitgangen beschikbaar om de toestand van het systeem 
permanent te bewaken. De mistmachines hebben hun eigen en voldoende noodstroomvoorziening bij 
stroomuitval om een goede werking te kunnen garanderen.

Voor de FOGGY-serie zijn er uitgebreide accessoires voor verschillende spuitmonden en 
montagehulpmiddelen. De configuratie wordt handmatig uitgevoerd via de USB-poort en de pc-software XWIN 
(FOG SYSTEM) en / of DIP-switches.

Voordelen van de beschermende nevel

Ý Daders worden gedwongen
        te vluchten

Ý In de mist dreigt verlies van oriëntatie

Ý Mist    is    onschadelijk     voor      de gezondheid
                                          en      vrij      van        onaangename        geurtjes

Ý Gebruik in de levensmiddelenindustrie
        is toegestaan

Ý Verdwijnt zonder residu zonder
        afzettingen

Ý Flexibel, handmatig of automatisch
        geactiveerd

Ý Tot 50 activeringen zonder vervanging
        van de tank

Mist is een van de eenvoudigste en meest effectieve maatregelen om diefstal en vandalisme bij inbraak en 
overvallen te voorkomen. Wanneer het alarm afgaat, vult het sluiersysteem FOGGY het beveiligde gebied 
binnen enkele seconden met een dichte, ondoordringbare beschermende mist. Het gebruik van de 
beschermende mist zal er voor zorgen dat de dader stopt en zich snel uit de voeten maakt.

Het mistmachine FOGGY biedt effectieve bescherming tegen 
"blikseminslagen" en is met name geschikt voor:

KantorenWoningen

Tankstations Banken Juweliers

Winkels

FOGGY 30 FOGGY 50

Max. Volumen 300 m³ tot 1.900 m³

Tankinhoud 1,0 Liter 1,5 Liter

Uitstoot 27,5m³ per sec.
460 sec. per tank

Gewicht

15m³ per sec.

300 sec. per tank

22 kg

Mist maximaal aanwezig ca. 45 Minuten

Nozzle 4 Soorten

Aansluitingen
alarm, verificatie, brand, paniek,

blokkering, GSM kiezer

Sabotage, technische fouten, 
tankbewaking, mistuitstoot

LED & Display

1.000 meldingen

Uitgangen 

Statusaanduiding 

Gebeurtenisgeheugen 

Gekeurd EN 50131-8

FOGGY 30 leverbaar; Wit, Grijs en Antraciet

Mistmachine | FOGGY

Mistmachine | FOGGY

FOGGY 50 leverbaar; Wit, Grijs en Antraciet



Actuele informatie op: 
www.avs-alarmsystemen.nl

Uw AVS-dealer

Distributeur Nederland,   +31 (0)30 820 111 0




