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FAST 03 1C 

De Fast 03-1C is zeer geschikt voor 
kleine en middelgrote ruimtes, zoals 
winkels, woningen en geldautomaten. 
Dit is het instapmodel van de profes-
sionele lijn, de maximale uitstoot in 
één keer is 300 m3 dichte mist in 20 
sec.  De mistgenerator is uitgerust 
met een enkele cilinder en de 
uitstoottijd kan worden ingesteld in 
seconden. Zeer snel en concurrerend.

URFOG Mistgenerator
De meest concurrerende en snelste mistgenerator in de wereld

Art. F3SN2201C
Zeer krachtig en snelle uitstoot van mist tot 
300 m3 in 1 keer in slechts 20 seconden. 
Maximale uitstoot is 600m3.

De mist van alle mistgeneratoren zijn voorzien 
van 80% glycol in de mistvloeistof en door de 
gepatenteerde technologie produceert deze  
zeer dichte mist.

De mistgenerator is voorzien van 1 cilinder. 
De cilinder is eenvoudig te verwisselen.

Dankzij de hoge isolatie in de mistgenerator
is er een zeer laag energieverbruik en kan de
mistgenerator voor langere tijd zonder stroom
en zal de temperatuur stabiel blijven.

Alle URFOG mistgeneratoren zijn voorzien van 
een gepatenteerd detectiesysteem die het 
saboteren van het uitstootmondstuk direct meldt.

De mistgenerator is voorzien van een seriële bus
op het moederboard die het mogelijk maakt om
gemakkelijk via een interface de instellingen van
het systeem te bedienen, zelfs op afstand. Dit is 
standaard voor alle mistgeneratoren.

De URFOG mistgeneratoren zijn innovatief in 
technologie en prestaties waardoor deze optimale 
bescherming bieden tegen diefstal, ook rusten er 
op de UR mistgeneratoren diverse octrooien en 
patenten.

De URFOG mistgeneratoren zijn gecertificeerd 
volgens de Europese regelgeving EN 50131-8. De 
mistvloeistof wordt beoordeeld als niet gevaarlijk 
voor mens en dier en laat geen resten achterlaten 
op producten.

11 kg

26,5x19xh34,5

Wit

2 uur

70 minuten

Ja

Ja

300 m3

20 seconden

600 m3

1

1 x 600 ml

in seconden

A 03

1

Nee

220 or 110 V

37 W

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Specicaties
Gewicht van de mistgenerator  

Afmetingen  

Kleur 

Standaard werktijd op accu

Opwarm tijd van af koude start montage 

Verticale en hoek montage  

Seriële poort voor monitoring

Maximale uitstoot van mist in een stoot 

Maximale tijd van een stoot  

Maximale uitstoot met volle cilinders

Aantal Cilinders  

Capaciteit van cilinder  

Uitstoot instelbaar  

Cilinder model 

Cilinder inbegrepen  

2e cilinder mogelijk  

Voeding  

Opgenomen vermogen 

Backup batterij mogelijk (Optioneel)  

12V voor alarmsysteem 

Europees gecertificeerd 

Vloeistof gecertificeerd 

Specificatie EN 50131-8 

Garantie  2 jaar
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FAST 02 2C PRO

De URFOG mistgeneratoren zijn gecertificeerd 
volgens de Europese regelgeving EN 50131-8. De 
mistevloeistof wordt beoordeeld als niet gevaarlijk 
voor mens en dier en laat geen resten achterlaten 
op producten.

De URFOG mistgeneratoren zijn innovatief in 
technologie en prestaties waardoor deze optimale 
bescherming bieden tegen diefstal, ook rusten er 
op de UR mistgeneratoren diverse octrooien en 
patenten.

De mistgenerator is voorzien van een seriële bus 
op het moederboard die het mogelijk maakt om 
gemakkelijk via een interface de instellingen van 
het systeem te bedienen, zelfs op afstand. Dit is  
standaard voor alle mistgeneratoren.

Alle URFOG mistgeneratoren zijn voorzien van 
een gepatenteerd detectiesysteem die het 
saboteren van het uitstootmondstuk direct meldt.

Dankzij de hoge isolatie in de mistgenerator
is er een zeer laag energieverbruik en kan de
mistgenerator voor langere tijd zonder stroom
en zal de temperatuur stabiel blijven.

Voorzien van twee cilinders voor de uitstoot van 
mist. De cilinders zijn eenvoudig te verwisselen. 
Als de eerste leeg raakt gaat de mistgenerator 
automatisch over naar de tweede cilinder.

De mist van alle mistgeneratoren zijn voorzien 
van 80% glycol in de mistvloeistof en door de 
gepatenteerde technologie produceert deze  
zeer dichte mist.

Zeer krachtig en snelle uitstoot van mist 
tot 600 m3 in 1 keer in maar slechts 30 
seconden. Maximale uitstoot is 1800m3.

De meest compacte mistgenerator in zijn 
klasse, zeer snel in uitstoot, tot 600 m3 in 
slechts 30 seconden heeft twee cilinders, die 
meer dan 1800 m3 mist kan produceren. Mist 
tanks voor eenmalig gebruik cilinders zijn 
eenvoudig te verwisselen zonder dure 
investeringen. De Fast02-2C Pro heeft een 
nieuw en gepatenteerd dubbele cilinder 
systeem waarmee 100% van de vloeistof in 
de cilinders wordt gebruikt. Dankzij de 
drukregeling schakelt hij automatisch van 
eerste naar de tweede cilinder, zelfs tijdens 
de uitstoot. Kan worden aangesloten op een 
alarmsysteem. Het is de ideale keuze voor 
Middel grote en kleine bedrijven.

Art. F2SN2202CPRO

15 kg

30,5x19xh39

Wit

2 uur

90 minuten

Ja

Ja

600 m3

30 seconden

1800 m3

2

2 x 600 ml

in seconden

A 01

2

Ja

220 or 110 V

42 W

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gewicht van de mistgenerator  

Afmetingen  

Kleur 

Standaard werktijd met accu

Opwarm tijd van af koude start montage 

Verticale en hoek montage

Seriële poort voor monitoring

Maximale uitstoot van mist in een stoot 

Maximale tijd van een stoot  

Maximale uitstoot met volle cilinders 

Aantal Cilinders  

Capaciteit van cilinder

Uitstoot instelbaar  

Cilinder model 

Cilinder inbegrepen  

2e cilinder mogelijk  

Voeding  

opgenomen vermogen 

Backup batterij mogelijk (Optioneel)  12V 

voor alarmsysteem 

Europees gecertificeerd 

Vloeistof gecertificeerd 

Specificatie EN 50131 

Garantie  2 jaar
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FAST 01 2C

De meest krachtige en snelste 
mistgenerator op de markt, ideaal om 
grote gebieden te beschermen, zoals 
grote winkels, warenhuizen, 
supermarkten of zelfs om doelen te 
beschermen in de open ruimte. Heeft 
een uitstoot 1800 m3 van zeer dichte 
mist in minder dan 60 seconden. Het 
is uitgerust met twee verwijderbare 
mist cilinders.

Art. F1M06ITAD

Zeer krachtig en snelle uitstoot van mist tot 900 m3 
in één keer in maar slechts 30 seconden. Maximale 
uitstoot is 1800m3.

De mist van alle mistgeneratoren zijn voorzien 
van 80% glycol in de mistvloeistof en door de 
gepatenteerde technologie produceert deze  
zeer dichte mist.

Voorzien van twee cilinders voor de uitstoot van 
mist. De cilinders zijn eenvoudig te verwisselen. 
Als de eerste leeg raakt gaat de mistgenerator 
automatisch over naar de tweede cilinder.

Dankzij de hoge isolatie in de mistgenerator
is er een zeer laag energieverbruik en kan de
mistgenerator voor langere tijd zonder stroom
en zal de temperatuur stabiel blijven.

Alle URFOG mistgeneratoren zijn voorzien van 
een gepatenteerd detectiesysteem die het 
saboteren van het uitstootmondstuk direct meldt.

De mistgenerator is voorzien van een seriële bus 
op het moederboard die het mogelijk maakt om 
gemakkelijk via een interface de instellingen van 
het systeem te bedienen, zelfs op afstand. Dit is  
standaard voor alle mistgeneratoren.

De URFOG mistgeneratoren zijn innovatief in 
technologie en prestaties waardoor deze optimale 
bescherming bieden tegen diefstal, ook rusten er op 
de UR mistgeneratoren diverse octrooien en 
patenten.

De URFOG mistgeneratoren zijn gecertificeerd 
volgens de Europese regelgeving EN 50131-8. De 
mistvloeistof wordt beoordeeld als niet gevaarlijk 
voor mens en dier en laat geen resten achterlaten 
op producten.

22 kg

30,5x34,5x42,5

Wit

2,5 uur

2 uur

Ja

Ja

1800 m3

60 seconden

1800 m3

2

2 x 600 ml

in seconden

A 01

 2

220 or 110 V

60 W

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Gewicht van de URFOG mistgenerator 

Afmetingen   

Kleur 

Standaard werktijd met accu

Opwarm tijd van af koude start montage 

Verticale en hoek montage

Seriële poort voor monitoring

Maximale uitstoot van mist in een stoot 

Maximale tijd van een stoot  Maximale 

uitstoot met volle cilinders 

Aantal Cilinders  

Capaciteit van cilinders  

Uitstoot instelbaar  

Cilinder model 

Cilinder inbegrepen  

Voeding  

Opgenomen vermogen 

Backup batterij mogelijk (Optioneel)  12V 

voor alarmsysteem 

Europees gecertificeerd 

Vloeistof gecertificeerd 

Specificatie EN 50131-8 

Garantie 2 jaar
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