
Dimensjoner (BxHxD): 220x210x105mm   
 
Dri sspenning: 12Vdc 60A 
 
Ba erikapasitet: 12v/12Ah 
 
Lade d: 13-14 mer 
 
Effek orbruk i dri : 400W 
 
Røykproduksjon: Justerbar med opp l 10  
   min ved maks produksjon. 
Varighet røyk: 15-20 min 
Væskeforbruk:  10ml/min 
 
Vekt: 5,5kg 
 
Farge: Svart 
 
 
 
TilbehørÊ(inngårÊikkeÊiÊB1-Smokegen): 
 
FC-ECO-B1 :ÊOppbevaringskoffert 
B1-CHARGER:ÊBatterilader B1 
B1-TIMER:ÊTimer-modul 
B1-RCC:ÊFjernkontroll 
B1-WRC-XLR:ÊKablet fjernkontroll 
B1-SBP:ÊEkstra batteripakke 
B1-EBC1:ÊEkstern batteritilkoblingskit 
B1-MAK:ÊEkstern strømtilkoblingskit 
B1-ADAP32:Ê32mm rørtilkobling 
B1.HOSE32: 32mm rør. 2 eller 4m silikon  
          eller neopren 
B1-TPO:ÊB1 Solo 
 
S/FLUID-B1-0.5L:Ê500ml røykvæske 
       (passer i koffert) 
S/FLUID-B1-2.5L:Ê2,5L røyvæske 
S/FLUID-B1-5L:Ê5L røykvæske 
 

INFRA 504S  B1-SMOKEGEN   RØYKMASKIN 

Spesifikasjoner og lbehør: 

SafetyGuide AS - Sofiemyrveien 12, 1412 Sofiemyr, Norge -  Tlf.: 909 93 530 - post@safetyguide.no - www.safetyguide.no 

B1 Smokegen er en robust og portabel røykmaskin med 
innebygget 12vDC ba eri. 
 
Med en kapasitet på 400W er den i stand l å produsere 
sikker og kontrollerbar røyk, uten behov for forvarming 
eller strøm lkobling. Det gjør den l et uvurderlig verktøy 
for røyksporing, lekkasjedeteksjon, brann og andre typer 
øvelser,. 
Med maksimal produksjon kan den generere røyk i opp l 
10 min. Hvis det er behov for å utvide de e kan man 
koble l et eksernt ba eri ( lbehør) som kan gi opp l       
2 mer med røyk. 
 
En 110/230v AC ba erilader er inkludert hver maskin og 
ekstra ba eri er lgjengelig som lbehør. 
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Røyken som beny es denne maskinen er vannbasert med en blanding av glykol og 
vann. Det er svært vik g at man beny er væske som er  produsert for maskinen. 
Andre maskiner og væsker uten uavhengige tester kan produsere røyk som poten-
sielt kan være brannfarlig og gi ig, kan e erlate seg våte flekker og også skade 
selve maskinen.  

Siden B1 har en XLR-kontrollkontakt, kan den også brukes sammen med TIME IT, 
DMX, kabel og radio ernkontroll. Reserveba eripakker, ernkontrollkabler, radio-

ernkontrollsystemer og oppbevaringskoffert er alle lgjengelige som lleggsutstyr.  


