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Um guarda cujo trabalho é ficar e vigiar 
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A gama Smoke Screen Sentinel foi projectada e fabri- 

cada para instalação permanente quer para comple- 

tamente integrada com o sistema de alarme ou como 

sistema stand-alone. A gama compreende alguns dos 

mais avançados geradores de fumo de segurança do 

mundo. 

 
As novas resistências de cartucho de aço e blocos de 

aço projetados com precisão oferecem altos níveis de 

desempenho e fiabilidade. Isso resulta num volume mais 

impressionante de névoa mais seca (sem resíduo) que 

dura ainda mais. 

O Sentinel S50 possui um novo recurso chamado Modo 

Turbo, oferecendo proteção máxima em áreas críticas 

de risco. Tem uma capacidade mínima de 1 hora sem 

alimentação, dando tranquilidade, caso tenha dificul- 

dades de energia. 

 
A nova tecnologia PCB, conectores ergonómicos e 

design multi-suporte tornam a instalação facil e direta. 

Outras funções como a bateria interna de back-up e 

maior capacidade de fluido, tornam o S70 increvel- 

mente versátil. 



 

 

PRIMEIRO DISPARO ‘ANTI-RAID’ 
Modo turbo para geração do máximo de 

névoa em áreas de risco criticas projetado 

para parár os ladrões nas suas instenções. 
 
 

VERSATILIDADE É A CHAVE 
Bloco aquecedor de aço usinado permite o 

uso da substância química mais persistente 

da névoa. O tamanho compacto e poderosa 

performance torna-o ideal para aplicações 

de segurança. 
 

 

OPÇÕES MULTI-PONTEIRAS 
Uma gama de diferentes ponteiras dis- 

poníveis para produzir variados efeitos 

diferentes. Isto torna a instalação ainda mais 

simples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NÃO CONSEGUE VER? 

NÃO CONSEGUE ROUBAR! 
 

 
 
 

Para mais informação e para pedido de cotação / demo, por favor contacte-nos: 

 

Matsecurity Rua de Santana, 1014. 4475-118 Maia, tel. 220927277 

 
FUNÇÕES 

• 5-anos garantia 

• Redundância completa do aquecedor protege contra falhas 

críticas 

• Modo turbo para geração máxima de névoa em áreas de 

risco crítico 

• 55 segundos de explosão inicial para máxima geração de 

névoa em áreas críticas de risco 

• Min. 1 hora capacidade operacional sem-alimentação 

• Modo poupança energia corta custos em períodos quando o 

gerador não é imediatamente necessário 

• Disponível interface IP 

• Suporta re-firing automatico via tecnologia screen-sensor 

• Operação temperaturas extrema: -10°C a 50°C 

• Seguro £10 milhões produto e responsabilidade civil 
 
 

OPERAÇÃO 

• 4 entradas e 7 saídas 

• LCD display estado e registo eventos on-board 
 
 

CONSTRUÇÃO 

• Caixa de aço robusta e compacta em branco/preto 

• Pacote ambiental para instalação em espaços confinados 

com temperaturas ambiente elevadas 

 
STANDARDS 

• EN50131:8 e IEC62642:8 

• Indice CNPP: Classe I Categoria 30 
 
 

FLUIDO 

• Sistema fluido 500ml/1000ml/5000ml 
 
 

DADOS 

• 46.5(A)* x 13(P) x 31(L) cm *adicionar 0.5cm para pé 

• Peso: 12 kg (pré-instalado), 17 kg (instalado) 


