
ROOKGENERATOR EN ACTIE 
INDICATOR: DE PERFECTE 
ANTIDIEFSTALCOMBINATIE 

We presenteren de Nebula VESTA 
beveiligingsrookgenerator voor het VESTA 
alarmsysteem, dat tot op heden de beste 
manier is om diefstal te voorkomen, 
omdat het is ontworpen om de omgeving 
te verzadigen met een rookgordijn en 
daardoor te voorkomen dat iemand in de 
desbetreffende omgeving kan werken.

De belangrijkste kenmerken zijn het 
kleine formaat, de lage installatiekosten, 
het gebruiksgemak, de combinatie met 
het VESTA paneel en de mogelijkheid 
van activering via een meldkamer om de 
effectiviteit ervan aanzienlijk te vergroten. 

Rook is het enige wat je kunt zien... 
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KENMERKEN

VERIFICATIE
Wanneer meer dan één 
detector in het systeem is 
geactiveerd, wordt het alarm 
op de VESTA centrale beves-
tigd als een "geverifieerd 
alarm".

ROOKDETECTIE
Als een VESTA photoelectric 
rookmelder in het systeem 
is geïnstalleerd, detecteert 
deze de rook die door de 
rookgenerator wordt afge-
voerd en stuurt deze een 
alarmsignaal naar de VESTA 
centrale.

NOODINDICATOR
Na ontvangst van het alarm-
signaal van de rookmelder, 
activeert de VESTA centrale 
de noodindicator en sirene 
en zendt visuele en akoes-
tische signalen uit om eva-
cuatie te vergemakkelijken

ACTIVERING VAN DE 
ROOKGENERATOR
De VESTA centrale activeert 
de Nebula VESTA rookge-
nerator en genereert een 
niet-toxische rook van 150 
m³ in maximaal 30 seconden 
(configureerbare tijd).

GEEN ZICHTBAARHEID, 
GEEN DIEFSTAL
Zodra de omgeving verza-
digd is met rook, is de in-
dringer niet in staat om de 
overval uit te voeren, waar-
door hij zonder de buit moet 
vluchten.
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• Module via draadloos ignaal en in/uitgang van geïntegreerde relais 

• Integratie van sirene met tamper  

• Standaard incl. een volledige rookpatroon  

• Verzadigingscapaciteit van 150 m³ in 30 seconden  

• Activering volgens toegewezen regels  

• Magnetische sprong + PIR, magnetische + 2 PIR, enz.  

• Werkt op batterijen, met een levensduur tot 4 jaar  

• De gegenereerde rook is gecertificeerd als niet-toxisch en bij elk schot moet de interne 
patroon worden vervangen  

• Activering door geverifieerd alarm en mogelijkheid tot activering vanuit Meldkamer of 
SmartHomeSec App 

• Beschikbaarheid van (na) vulpatronen met minder capaciteit voor een demo
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