
Fast 250 PUMP Pro Plus 



APRAŠYMAS 






KAINA - 1420 € + PVM


Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos 
sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos 
neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė 
įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema 
siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite 
prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros 
tik užfiksuos kaip juos prarandate. 

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsisaugoti, nes 
patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip 
užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko 
nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse 
parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių 
parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose. 

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos 
sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema. 

SAVYBĖS


• Tipas - rūko generatorius

• Per 30 sekundes išleidžia iki 750 m3

• Šis modelis gali būti skirtingų 
parametrų nuo 250 m3 iki 750 m3 
pritaikomas prie reikiamo patalpos 
dydžio. 

Svoris

Išmatavimai

Maitinimas

Budėjimo rėžime sunaudojama 
energija

Montavimas

14 kg

21,5 x 27 x 43,5 cm 

230 V - 120 V 

37W

 
Vertikalus -horizantalus 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS



Fast 500 PUMP Pro Plus 





APRAŠYMAS 






KAINA - 1890 € + PVM


Svoris

Išmatavimai

Maitinimas

Budėjimo rėžime sunaudojama 
energija

Montavimas

16 kg

21,5 x 27 x 43,5 cm 

230 V - 120 V 

42W

 
Vertikalus -horizantalus 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOSSAVYBĖS


• Tipas - rūko generatorius

• Per 30 sekundes išleidžia iki 1500 m3

• Šis modelis gali būti skirtingų 
parametrų nuo 500 m3 iki 1500 m3 
pritaikomas prie reikiamo patalpos 
dydžio. 

Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos 
sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos 
neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė 
įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema 
siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite 
prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros 
tik užfiksuos kaip juos prarandate. 

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsisaugoti, nes 
patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip 
užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko 
nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse 
parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių 
parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose. 

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos 
sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema. 



Fast 1500 PUMP Pro Plus 



APRAŠYMAS 






KAINA - 3200 € + PVM


Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos 
sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos 
neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė 
įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema 
siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite 
prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros 
tik užfiksuos kaip juos prarandate. 

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsisaugoti, nes 
patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip 
užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko 
nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse 
parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių 
parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose. 

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos 
sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema. 

Svoris

Išmatavimai

Maitinimas

Budėjimo rėžime sunaudojama 
energija

Montavimas

29 kg

28,5 x 36 x 43,5 cm 

230 V - 120 V 

60W

 
Vertikalus -horizantalus 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOSSAVYBĖS


• Tipas - rūko generatorius

• Per 70 sekundes išleidžia iki 4500 m3

• Šis modelis gali būti skirtingų 
parametrų nuo 1500 m3 iki 4500 m3 
pritaikomas prie reikiamo patalpos 
dydžio. 



Fast 14000 PUMP Pro Plus  



APRAŠYMAS 






KAINA - 5600 € + PVM


Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos 
sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos 
neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė 
įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema 
siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite 
prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros 
tik užfiksuos kaip juos prarandate. 

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsisaugoti, nes 
patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip 
užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko 
nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse 
parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių 
parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose. 

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos 
sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema. 

Svoris

Išmatavimai

Maitinimas

Budėjimo rėžime sunaudojama 
energija

Montavimas

59 kg

30,5 x 44 x 43,5 cm 

230 V - 120 V 

80W

 
Vertikalus -horizantalus 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOSSAVYBĖS


• Tipas - rūko generatorius

• Per 200 sekundes išleidžia iki 14000 m3

• Šis modelis gali būti skirtingų 
parametrų nuo 4500 m3 iki 14000 m3 
pritaikomas prie reikiamo patalpos 
dydžio. 



MODULAR 200 

APRAŠYMAS 






KAINA - 1090 € + PVM


Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos 
sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos 
neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė 
įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema 
siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite 
prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros 
tik užfiksuos kaip juos prarandate. 

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsisaugoti, nes 
patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip 
užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko 
nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse 
parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių 
parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose. 

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos 
sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema. 

SAVYBĖS


• Tipas - rūko generatorius

• Per 28 sekundes išleidžia iki 600 m3

• Šis modelis gali būti skirtingų 
parametrų nuo 200 m3 iki 600 m3 
pritaikomas prie reikiamo patalpos 
dydžio. 

Svoris

Išmatavimai

Maitinimas

Budėjimo rėžime sunaudojama 
energija

Montavimas

7,5 kg

30 cm x 13 cm x 39 cm 

230 V - 120 V 

37W

 
Vertikalus -horizantalus 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS



MODULAR 300 

APRAŠYMAS 






KAINA - 1290 € + PVM


Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos 
sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos 
neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė 
įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema 
siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite 
prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros 
tik užfiksuos kaip juos prarandate. 

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsisaugoti, nes 
patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip 
užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko 
nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse 
parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių 
parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose. 

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos 
sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema. 

Svoris

Išmatavimai

Maitinimas

Budėjimo rėžime sunaudojama 
energija

Montavimas

8 kg

30 cm x 13 cm x 39 cm 

230 V - 120 V 

37W

 
Vertikalus -horizantalus 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOSSAVYBĖS


• Tipas - rūko generatorius

• Per 40 sekundes išleidžia iki 900 m3

• Šis modelis gali būti skirtingų 
parametrų nuo 300 m3 iki 900 m3 
pritaikomas prie reikiamo patalpos 
dydžio. 



MODULAR 400 

APRAŠYMAS 






KAINA - 1490 € + PVM


Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos 
sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos 
neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė 
įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema 
siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite 
prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros 
tik užfiksuos kaip juos prarandate. 

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsisaugoti, nes 
patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip 
užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko 
nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse 
parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių 
parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose. 

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos 
sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema. 

Svoris

Išmatavimai

Maitinimas

Budėjimo rėžime sunaudojama 
energija

Montavimas

8,5 kg

30 cm x 13 cm x 39 cm 

230 V - 120 V 

48W

 
Vertikalus -horizantalus 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOSSAVYBĖS


• Tipas - rūko generatorius

• Per 46 sekundes išleidžia iki 1200 m3

• Šis modelis gali būti skirtingų 
parametrų nuo 400 m3 iki 1200 m3 
pritaikomas prie reikiamo patalpos 
dydžio. 



MODULAR 500 

APRAŠYMAS 






KAINA - 1690 € + PVM


Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos 
sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos 
neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė 
įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema 
siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite 
prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros 
tik užfiksuos kaip juos prarandate. 

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsisaugoti, nes 
patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip 
užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko 
nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse 
parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių 
parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose. 

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos 
sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema. 

Svoris

Išmatavimai

Maitinimas

Budėjimo rėžime sunaudojama 
energija

Montavimas

8,5 kg

30 cm x 13 cm x 39 cm 

230 V - 120 V 

48W

 
Vertikalus -horizantalus 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOSSAVYBĖS


• Tipas - rūko generatorius

• Per 48 sekundes išleidžia iki 1500 m3

• Šis modelis gali būti skirtingų 
parametrų nuo 500 m3 iki 1500 m3 
pritaikomas prie reikiamo patalpos 
dydžio. 



MODULAR 800 

APRAŠYMAS 






KAINA - 1890 € + PVM


Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos 
sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos 
neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė 
įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema 
siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite 
prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros 
tik užfiksuos kaip juos prarandate. 

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsisaugoti, nes 
patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip 
užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko 
nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse 
parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių 
parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose. 

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos 
sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema. 

Svoris

Išmatavimai

Maitinimas

Budėjimo rėžime sunaudojama 
energija

Montavimas

9,5 kg

30 cm x 13 cm x 39 cm 

230 V - 120 V 

37W

 
Vertikalus -horizantalus 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOSSAVYBĖS


• Tipas - rūko generatorius

• Per 69 sekundes išleidžia iki 2400 m3

• Šis modelis gali būti skirtingų 
parametrų nuo 800 m3 iki 2400 m3 
pritaikomas prie reikiamo patalpos 
dydžio. 


