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BANDIT – den nya generationens skyddsdimma

Stoppa tjuven med  
skyddsdimma!

Marknadens mest effektiva dimgenerator för att minimera 
skadorna vid inbrott och överfall i butik och lokaler.
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Tjuvar vet att det dröjer till polis anländer när larmet går. På mindre än 3 minuter är ett 
genomsnittligt inbrott över och tjuven kan stjäla dina tillgångar, förstöra dina lokaler och 
försvinna därifrån utan ett spår.  
 
BANDIT erbjuder den bästa och snabbaste 
lösningen på detta växande problem.

BANDIT används över hela världen som ett komplement 
till det befintliga inbrottsskyddet och ansluts enkelt till 
befintligt larm eller används standalone. 

BANDIT är den snabbaste dimgeneratorn på
marknaden, 28 m3 dimma/sekund fyller snabbt de 
skyddade ytorna och gör det mycket svårt för tjuven. 
Hastigheten innebär att en normalstor butik fylls på 5 
sekunder!

Detta är möjligt genom en teknisk lösning som skiljer 
sig från andra tillverkare. 

BANDIT har en trycksatt patron fylld med dimvätska 
som skjuter ut dimman i en enorm hastighet. Detta är 
avgörande för att dimgeneratorer ska uppfylla sitt löfte 
till kunderna. Ju snabbare alla värden blir dolda av 
skyddsdimman desto mindre skada kan tjuven
orsaka.

 FÖRDELAR MED BANDIT: 
Det snabbaste sättet att skydda era tillgångar från stöld
Avskräcker tjuvar från att angripa era lokaler
Minimerar skador på fastighet och lokaler
Dimman lämnar inga spår och är helt ofarlig i allamiljöer
Ger era medarbetare en tryggare arbetsmiljö
Försäkringspremier påverkas av att ni uppgraderar till
bättre säkerhetsskydd 

Resultatet vid användning är att skadorna begränsas
till ett minimum och er verksamhet kan fortsätta att
bedrivas redan samma dag.

HUR FUNGERAR BANDIT ? Inbrott/rån går snabbt!
Vid ett rån eller inbrott är de första 10 sekunderna  
avgörande om tjuven skall fullfölja sin handling. 

BANDIT har en oöverträffad kapacitet och skjuter ut 28 m³ 
dimma/sekund. Effekten av detta är mer än tillräckligt  
för att ett rån/inbrott ska avbrytas.

”Rummet fylls av en tät skyddsdimma som
begränsar synfältet till 30 cm. Dimman har en 
mild mintdoft, är helt ofarlig och lämnar inga 
spår på varken kläder eller lokaler.

Kunder som använder BANDIT finns i bl a följande 
branscher:

- elektronikbutiker/-lager         - banker 
- juvelerare                     - smycken/ur
- verktygsaffärer               - mobilaffärer
- växlingskontor                - bensinstationer
- bil/mc-handlare                 - privata hem 

Genom att fylla det skyddade området med dimma inom 
några sekunder så kan tjuven stoppas redan när de tar sina 
första steg i lokalen.
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VARFÖR BEHÖVER JAG BANDIT ?
- det snabbaste sättet att skydda era
   tillgångar från stöld
- avskräcker tjuvar från att angripa 
   era lokaler
- minimerar skador på fastighet och 
   lokaler
- dimman lämnar inga spår och är 
   helt ofarlig i alla miljöer
- ger era medarbetare en tryggare 
   arbetsmiljö
- försäkringspremier påverkas av att
   ni uppgraderar till bättre säkerhet-
   skydd 

Resultatet vid användning är att 
skadorna begränsas till ett 
minimum och att verksamheten 
kan fortsätta att bedrivas redan 
samma dag.

VAD SKILJER BANDIT FRÅN ANDRA
DIMGENERATORER? 

HASTIGHET I DIMUTKAST 
BANDIT har en trycksatt patron 
fylld med dimvätska som skjuter 
ut dimman i en enorm hastighet. 

DIMMANS TÄTHET 
BANDIT har marknadens tätaste 
skyddsdimma med en visibilitet
på mindre än 30 cm. Det är svårt 
att stjäla det man inte ser.  Detta är 
avgörande för att BANDIT dimgene-
ratorer ska uppfylla sitt löfte till 
kunderna.  

Ju snabbare alla värden blir dolda 
av skyddsdimman desto mindre 
skada kan tjuven orsaka.

R60:
Standard munstycke  
med 60 graders dimspridning. 
Skjuter dimman 6 meter  
dom 2 första sekunderna.

R0:
Konformad långsmal dimspridning. 
Skjuter dimman 12 meter dom 2 
första sekunderna.

Vertical:
Nedåtriktad dimspridning.
Skjuter dimman nedåt.

Bandit dimgenerator finns med följande munstycken
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LH Electronic Alarm AB 
Flygfältsgatan 3, 12830  SKARPNÄCK 

Telefon 08-605 20 00  
E-post: info@lh-alarm.se,    web: www.lh-alarm.se
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DIMGENERATOR
240 DB
Art.nr: 240-01-001 

Dimensioner (mm): 270 x 365 x 255 (B x H x D)
Vikt: 28 kg
Backup-battery: Dimgenerator 2 h, elektronik 24 h
Reaktionstid: 1 sek från alarmsignal till dimutkast
Dimutkast - vinkel: Konformad med två varianter:
Smal vinkel 0 grader (R0 tillval)
Bred vinkel 60 grader (R60 standard) 

DIMGENERATOR:
Dimutkast - kapacitet: Fyller ytor med 28 m3/sekund
Dimutkast - visibilitet: 30 cm visibilitet, dvs tät dimma
Dimutkast - tryck: 16 BAR (1.6 MPa)
Max längd på kontinuerligt dimutkast: 18 sekunder
Uppvärmningstid innan dimutkast: 50 min
Max/min omgivningstemperatur: Max +50 grader C och +/-0 
grader C
Maximal värmeförlust: 40 W/h
Kapacitet värmeväxlare: 18 kW/h
Nominell storlek på dimdroppar: 0,0004 mm – full förångning/
aerosol 

ELEKTRISK ANSLUTNING:
Max/min elanslutning: 208-240 VAC med 50/60 Hz
Nominell 12 V lågspänning: 13,1 V DC från 0 max 1A
Max spänning vid 230 VAC: 3,5 A
Genomsnittlig elförbrukning: 40 W/h
Kapacitet värmeelement: 750 W
Ingångar: Alla ingångar är isolerade med optokopplare.
Utgångar: Tekniska och tamper-/sabotageutgångar är potenti-
alfria kontakter. Guard- och Alarm är NPN-utgångar.
Spänningsbackup: 12 V / 2 Ah SLA (Sealed Lead Acid) förseglat
blysyrebatteri.
Spänningskontroll: PWM - pulsbreddsmodulator genom zero-
cross triac.
Elektronik: Flash Micro-controller, Platina PT1000 sensorom-
vandlare.
On-board kommunikation med HY-3pack. 6-poligt kontaktdon 
för anslutning mot Control Box samt 5-poligt kontaktdon för 
trådlös fjärr. 

DIMPATRON HY-3 PACK
HY3-PACK
Art.nr: 240-02-001 

Teknisk specifikation:
Dimensioner (mm): 145 x 250 x 80 (L x H x B)
Vikt: 8 kg
Dimkapacitet i HY-3 pack: 55 sek totalt dimutkast 

HY-3-PACK:
HY-3-pack volym: 1,4 liter
Nominellt arbetstryck: 16 BAR (1,6 MPa)
Max tillåtet tryck: 60 BAR (6,0 MPa) 

Tillverkningsmaterial: RVS304L samt aluminium AIMgS1.
Inbyggd elektronik: Digital temp.sensor och analog/digital 
E²prom
memory level. Tamper/sabotageswitch integrerad
dimutkastssäkerhet. Direktansluten 12V NC/ magnetventil 
 

EGENSKAPER HOS HY-3-PACK:
HY-3-pack är en patron med dimvätska som återfylls efter
användning. Vid denna påfyllning, som endast görs på BANDIT 
fabrik i Belgien, så kontrolleras både funktionalitets, samt
säkerhetsaspekter för att garantera en leverans av en 100%
driftsäker samt påfylld dimpatron. Vid påfyllning kommer varje 
HY-3- pack även att förses med den mest uppdaterade  
teknologin.
 
Standarder:
- Uppfyller krav enligt europeiska CE samt EMC-normer
- Uppfyller krav enligt internationella standarden IEC 839-1-3
- Godkänd av inrikesdepartementet i Belgien
- Uppfyller krav enligt svensk standard SBSC, reg.nr: 11-400
- Uppfyller krav enligt brittisk standard BS 7939:1999
- Uppfyller krav enligt fransk standard CNPP:  
   testrapport AI 040006, avtalsnr: 2004-0001
- Uppfyller krav enligt dansk standard F&P: class 1, AIA 212,  
   F&P  reg.nr: 10.212-00418

BANDIT – SYSTEM MED DIMPATRON

 
 

Varumärkesskydd:
BANDIT är ett registrerat varumärke
HY-3 är ett registrerat varumärke
BANDIT dimgenerator använder en
teknik som skyddas av ett flertal
internationella patent.


