
fuldstændig kontrol med en

DEFENDER CB1
MOBIL SIKKERHEDTÅGE

Kraftig tåge-
generator

til varevogne
og biler

Ingen opvarmning
Omgående re-

aktion
Batteridrift

Op til 10 
minutters
uafb rudt

drift

Med Defender CB1 er der mulighed for at sikre vare-
rum i håndværkerbiler mod omfattende tyverier i 
forbindelse med indbrud. Ud over den direkte om-
kostning til erstatning af kunders varer, genanskaf-
felse af værktøj eller reparation af køretøjer, er der 
også en markant risiko for, at opgaver ikke udføres 
til aftalt tid, at medarbejdere ikke kan løse deres 
opgaver og at kunder blive utilfredse.

Dyre personbiler er også udsatte for tyveri, hvor 
det i stigende omfang er dyre komponenter som 
rat, airbags og integrerede navigationsanlæg, der 
stjæles og disse enheder kan sjældent spores. 
Der stjæles årligt ca. 5.000 personbiler og fore-
tages ca. 14.000 indbrud i person- og varebiler.

Forsikringen dækker i mange tilfælde, men beta-
ling af selvrisiko, forhøjet forsikringspræmie, beta-

ling til u-produktivt personale, udgør ofte 10 - 20 gange 
det beløb, det ville have kostet at sikre sig. Hertil kom-
mer så al den tid, der skal bruges på at få reetableret 
beholdninger og køretøjer, hvor der kan være måneders 
ventetid på nogle reservedele.

Defender tågegeneratoren kan aktiveres ved indbrud i 
kabine eller varerum og på få sekunder fylde rummet 
med en tyk tåge, der eff ektivt nedsætter sigtbarheden 
og dermed forebygger tyveri og andre skader.

Tågen er komplet ufarlig for mennesker og baseret på 
samme principper som vore stationære generatorer, der 
i tusindevis anvendes i banker, supermarkeder, lagre og 
andre lokationer, hvor en høj sikkerhed ønskes. 

Enheden forsynes med strøm fra bilens batteri og kan 
for eksempel kobles sammen med en tyverialarm.



FUNKTIONER
• Omgående produktion af tæt og ugiftig tåge
• Ingen opvarmningstid
• Tæt, vedvarende tåge
• Hængetid 15 - 20 minutter
• Bærbar
• Enkel at betjene
• Lavt væskeforbrug  - 10ml/min
• Kan producere tåge i op til 10 minutter (180m3/min)
• Mulighed for trådløs eller kablet aktivering
• Kabler medfølger

KONSTRUKTION
• Robust og kompakt design i stål/sort
• Batteridrift med lavt standby forbrug
• Instant varmelegeme for hurtig aktivering

VÆSKE
•  250 ml væske system

DATA
• 16(L) x 10(B) x 7,5(H) cm
• Vægt 970 gram
• Strømforsyning: 12V DC/60A
• Standby tid ved 12 Ah batteri: ca. 250 timer
• Varmelegeme: 400W

KAN DET IKKE SES - KAN DET IKKE STJÆLES!

UNIKT DESIGN
Den kompakte enhed gør det let at opnå 
en tilfredsstillende placering og tillige er 
selve enheden utrolig enkel at betjene.

UTROLIG STOP-EFFEKT
Den eff ektive maskine er klar til at produ-
cere en tæt tåge på få sekunder og kan 
producere tåge i en lang periode.

LAVT VÆSKE-FORBRUG
Selvom maskinen er eff ektiv, er forbrug-
et af væske meget lavt. Dette sikrer, at 
køretøjet kan være godt beskyttet i så 
lang tid, at en tyv må opgive sit forehav-
ende.

For yderligere information, herunder nærmeste forhandler, kontakt venligst:

SAFEGUARD, Nørrebrogade 131, 7000 Fredericia
+45 42 50 76 22  -  info@safeguard.dk  -  www.safeguard.dk

Enheden er udviklet og produceret af UK baserede Concept Smoke Screen, der med to fabrikker har eksisteret i over 50 år 

og producerer sikkerhedstågesystemer til forskellige brancher som blandt andet Bank, Detail, Logistik og Industri.


