


การปกปองทันที นับเปนสิ่งที่จำเปน “ในชวงเวลาวิกฤต”

SECURE FOG ยิงหมอกควันโจมตีผูบุกรุก ทำใหการมองเห็นเปนศูนย

SECURE FOG
ยิงหมอกควัน

โจมตีผู้บุกรุกทันที!

เจาหนาที่ตำรวจมีผูบุกรุกเขามา

โดยปกติ...กระบวนการโจรกรรม จะใชเวลาเพียงไมกี่นาที!

ในระหวางชวงโจรกรรม ระบบสัญญาณกันขโมยและกลองวงจรปดทำงานไดดี 

แตระยะการตอบสนองเพ�อขอความชวยเหลือจากตำรวจ จะตองใชระยะเวลานาน



“SECURE FOG” คืออะไร?

HIGH DENSITY
FOG

ระบบควันหนาแนนปดกั้นทัศนวิสัย

ใหเปนศูนย โดยครอบคลุมพื้นที่

200 ตารางเมตร ภายใน 20 วินาที

LOW ENERGY

เทคโนโลยีดานฉนวนความรอนใชพลังงาน

ไฟฟา 37 วัตต สามารถใชงานไดยาวนาน

2 ชั่วโมงโดยปราศจากการจายไฟ

FAST FOG

ระบบพนควันที่ทรงพลังและรวดเร็ว

ปกปองพื้นที่ขนาด 200 ลูกบาศกเมตร

ภายใตการพนหมอกควันเพียงครั้งเดียว

ไดรับการทดสอบจากหองปฏิบัติการ

สำหรับสวนประกอบของควันที่

ไมมีอันตรายตอมนุษย และสิ่งมีชีวิต

 Secure Fog เปนอุปกรณพนหมอกควันที่มีความรวดเร็วและความหนาแนนสูง สามารถปดกั้นทัศนวิสัยการมองเห็นของผูบุกรุก

ใหกลายเปนศูนย (Zero Visibility) ไดภายในระยะเวลาเพียงไมกี่วินาที และสามารถคงสถานะของหมอกไดนานถึง 45 นาทีในพื้นที่ปด

 Secure Fog สามารถทำงานไดทั ้งแบบ Standalone และแบบ Alarm Systems Integrated โดยการสั ่งยิงหมอกดวยการ

กดปุม Panic Button หรือสั่งยิงหมอกผานอุปกรณ WiFi Remote Control โดยการทำงานรวมกับ Alarm Systems หรือ กดผาน

Mobile Application ไดอีกดวย

 Secure Fog เปนอุปกรณที่ถูกออกแบบและผลิตจากประเทศอิตาลี อีกทั้งยังผานการทดสอบการทำงานของอุปกรณอยางเขมขน

ตามมาตรฐาน ทางไฟฟาของยุโรป EN 61000-6-3: 2007 + /A1:2013, /A1/A2:2011, EN 61000-3-3:2009, EN 50130-4:2012 

และ EN 60335-1:2008 +/A13:2009 + /A14:2012 + /A15:2012 จากหองปฏิบัติการทดสอบ “G.S.D. S.r.l.” ประเทศอิตาลี 

 “หมอกควัน” เปนสารประกอบที่ ไมติดไฟ และไมเปนอันตรายตออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน มือถือ และเคร�องคอมพิวเตอร

นอกจากน ั ้นแล ว ย ังผ านการทดสอบจากห องปฏ ิบ ัต ิการการทดสอบช ั ้นนำของทว ีปย ุ โรป “Eurof ins” ผลการทดสอบ

ไมเปนอันตรายตอสิ ่งมีชีวิต และสิ ่งแวดลอม

 สารประกอบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 •  Dipropylene glycol 63% เปนตัวทำละลายชนิดหนึ่งมักถูกใชเปนตัวประสานในอุตสาหกรรมเคร�องสำอาง เชน ครีมบำรุงผิว, แชมพู

และครีมนวดผม เปนตน 

 • Polyethylene glycol 200 19% เป นสารประกอบมักถ ูกใช  ในผลิตภัณฑ เคร �องสำอาง เช น คร ีม และโลช ั ่น เป นต น

นอกจากนั ้นแล วย ังถ ูก นำมาผลิตยาหลายชนิดในทางการแพทย เช น ยาระบาย หร ือม ีการเพ ิ ่ม electrolyte เข า ไปใน PEG 

เพ�อนำมาลางลำไสเตรียมคนไขกอนเขาผาตัด  

 • Aqua 10% “น้ำ” ไดถูกใชเปนสารประกอบเพียงเล็กนอยของหมอก

 • Ethyl alcohol 8% เปนแอลกอฮอลชนิดหนึ ่งที ่ร ับประทานได ซึ ่งเกิดจากการนำเอาพืชมาหมักเพ�อเปลี ่ยนแปงเปนน้ำตาล

จากนั ้นจึงเปลี ่ยน จากน้ำตาลเปนแอลกอฮอล โดยใชเอนไซมหรือกรดบางชนิดชวยยอย



Product Range

SECURE FOG มีกี่รุ น?

 เราแบง Secure Fog ออกเปน 3 รุน ตามความตองการการใชงานที่แตกตางกันของผูบริโภค ทานสามารถเลือก Secure Fog

รุนที่เหมาะสมตอความตองการของทานมากที่สุด

VALUE TRANSPORT

CONSTRUCTION SITE

TRAILER

BOAT

CAMPER

CONTAINER

R.FLEX

• บรรจุสารประกอบ “หมอก” สูงสุด 500 มิลลิลิตร 

• สามารถยิงไดสูงสุด 75 ครั้ง/ขนาดพื้นที่ 10 ลูกบาศกเมตร โดยสามารถ

  ปดกั้นทัศนวิสัยการมองเห็นของผูบุกรุกใหเปนศูนยในระยะเวลาเพียง 1 วินาที

  และต่ำสุด 3.5 ครั้ง/ขนาดพื้นที ่ 200 ลูกบาศกเมตร ปดกั ้นทัศนวิสัยการ

  มองเห็นของผูบุกรุกใหเปนศูนยในระยะเวลาเพียง 20 วินาที

• มีทั้งแบบติดตั้งในแนวตั้งและแนวนอน

* หมายเหตุ : ความเร็วในการปดกั ้นทัศนวิสัยการมองเห็นของผูบุกรุกใหเปนศูนย ขึ ้นอยูกับ 

ขนาดของพื ้นที ่การโจมตี และสามารถเพิ ่มความรวดเร็วในการปดกั ้นทัศนวิสัยโดยการเพิ ่ม 

จำนวนอุปกรณ Secure Fog ใหมากข้ึน

ATM / BANK

MONEY EXCHANGEGOLD SHOP

PETROL STATION

SHOPHOME WAREHOUSE

GARAGE

TELCO SHOPSAFE SUPERMARKET

Secure Fog Basic (RF 200 SC)

• บรรจุสารประกอบ “หมอก” สูงสุด 400 มิลลิลิตร

• สามารถยิงไดสูงสุด 60 ครั้ง/ขนาดพื้นที่ 10 ลูกบาศกเมตร โดยสามารถ

  ปดกั้นทัศนวิสัยการมองเห็นของผูบุกรุกใหเปนศูนยในระยะเวลาเพียง 1 วินาที

  และต่ำสุด 3 ครั้ง/ขนาดพื้นที่ 200 ลูกบาศกเมตร ปดกั้นทัศนวิสัยการมองเห็น

  ของผูบุกรุกใหเปนศูนยในระยะเวลาเพียง 20 วินาที 

• มีทั้งแบบติดตั้งในแนวตั้งและแนวนอน

• หัวพนหมอกปรับทิศทางได

• ทำงานไดตอเน�องยาวนาน 2 ชั่วโมงแมไฟฟาดับ

• สามารถเปลี่ยนถังบรรจุหมอกไดอยางสะดวกงายดาย

• สามารถทำงานไดท้ังแบบ Standalone และแบบ Alarm Systems Integrated

• มีไฟแสดงสถานะของอุปกรณ

* หมายเหตุ : ความเร็วในการปดกั ้นทัศนวิสัยการมองเห็นของผูบุกรุกใหเปนศูนย ขึ ้นอยูกับ 

ขนาดของพื ้นที ่การโจมตี และสามารถเพิ ่มความรวดเร็วในการปดกั ้นทัศนวิสัยโดยการเพิ ่ม 

จำนวนอุปกรณ Secure Fog ใหมากข้ึน

Secure Fog Advance (RF 200 SC Advance)

• บรรจุสารประกอบ “หมอก” สูงสุด 600 มิลลิลิตร 

• สามารถยิงไดสูงสุด 90 ครั้ง/ขนาดพื้นที่ 10 ลูกบาศกเมตร โดยสามารถ

  ปดกั้นทัศนวิสัยการมองเห็นของผูบุกรุกใหเปนศูนยในระยะเวลาเพียง 1 วินาที

  และต่ำสุด 4.5 ครั้ง/ขนาดพื้นที ่ 200 ลูกบาศกเมตร ปดกั ้นทัศนวิสัยการ

  มองเห็นของผูบุกรุกใหเปนศูนยในระยะเวลาเพียง 20 วินาที

• มีทั้งแบบติดตั้งในแนวตั้งและแนวนอน

• หัวพนหมอกปรับทิศทางได

• ทำงานไดตอเน�องยาวนาน 2 ชั่วโมงแมไฟฟาดับ

• สามารถเปลี่ยนถังบรรจุหมอกไดอยางสะดวกงายดาย

• สามารถทำงานไดท้ังแบบ Standalone และแบบ Alarm Systems Integrated

• มีไฟแสดงสถานะของอุปกรณ

• รองรับการทำ Double Verification

* หมายเหตุ : ความเร็วในการปดกั ้นทัศนวิสัยการมองเห็นของผูบุกรุกใหเปนศูนย ขึ ้นอยูกับ 

ขนาดของพื ้นที ่การโจมตี และสามารถเพิ ่มความรวดเร็วในการปดกั ้นทัศนวิสัยโดยการเพิ ่ม 

จำนวนอุปกรณ Secure Fog ใหมากข้ึน



BASIC “SECURE FOG”

SECURE FOG เหมาะกับใคร?

     โจมตีผู บ ุกร ุกทันทีท ี ่กดปุ ม ดวยหมอกควันที ่ม ี 

ความหนาแน นส ูง เพ ียง 2-4 ว ินาท ี ภายหล ังจาก 

Secure Fog โจมตี หมอกคว ันจะป ดก ันท ัศนว ิส ัย 

การมองเห ็นของผู บ ุกร ุกจนไม สามารถมองเห ็นได  

เหมาะสำหรับรานเพชร รานทอง รานสะดวกซื้อ ปมน้ำมัน 

และทุกธุรกิจ ที ่ตองการ การปกปองขั ้นสูงสุด ในขณะ 

ที ่เปดใหบริการ

SECURE FOG เหมาะกับใคร?

ชีวิต...เปนสิ่งที่ประเมินคามิได!! ทรัพยสิน...เปนสิ่งที่หามาไดอยางยากลำบาก!!

 “Secure Fog คืออุปกรณที่สามารถปกปองชีวิต ทรัพยสินของคุณ และคนที่คุณรัก” โดยไมตองรอความชวยเหลือจากเจาหนาที ่ตำรวจ 

หรือจากเพ�อนบาน “YOU CAN’T STEAL IF YOU CAN’T SEE” ดังนั้น Secure Fog จึงเหมาะเปนอยางยิ่งกับทุกธุรกิจที่ตองการปกปอง 

ทรัพยสินหรือบุคคลอันเปนที ่ร ัก และยังเหมาะสมอยางมากกับการติดตั ้งภายในบานที ่ต องการระบบรักษาความปลอดภัยขั ้นสูงที ่สามารถ 

โจมตีผู บ ุกรุกไดท ุกเม�อที ่ เก ิดเหตุการณข ึ ้น

Panic Button

(Basic 400 ml)



BASIC “SECURE FOG”

ADVANCE “SECURE FOG”

     โจมตีอัตโนมัติเม�อมีการตรวจพบการบุกรุกดวยการ

Integrate เข าก ับ PARADOX Security System

อีกทั ้งยังมีปุ มกดทั ้งแบบ ไรสายและแบบปกติ ที ่สามารถ 

กดเพ�อสั ่งโจมตีผู บุกรุกไดดวยตนเองเพียง 2-4 วินาที 

หมอกควันความหนาแนนสูงจาก Secure Fog จะปดกั ้น 

ทัศนวิสัยการมองเห็นของผูบุกรุก จนไมสามารถ มองเห็นได 

ระยะการมองเห็นเปนศูนย เหมาะสำหรับ รานเพชร รานทอง 

รานสะดวกซื้อ ปมน้ำมัน และทุกธุรกิจที่ตองการการปกปอง 

ขั้นสูงสุดในขณะที่เปด ใหบริการและขณะปดบริการ

     ยืนยันการบุกรุก 2 ชั ้น กอนการโจมตีแบบอัตโนมัติ 

เพ�อปองกันความผิดพลาดในการ โจมตีเม�อมีการตรวจ 

พบผู บ ุกร ุก พร อมท ั ้งบ ันท ึกภาพว ีด ี โอขณะเก ิดเหต ุ 

ด วยการ Integrate เข าก ับ PARADOX Security 

System และ CCTV System อ ีกท ั ้ งย ังม ีป ุ  มกด 

ท ั ้ ง แบบ ไร  ส าย ,  แบบปกต ิ  แล ะ แบบ Mob i le  App  

ท ี ่สามารถกดเพ �อส ั ่ ง โจมต ี  ผ ู  บ ุกร ุก ได ด  วยตนเอง 

และเพียง 2-4 วินาที หมอกควันความหนาแนนสูงจาก 

Secure Fog จะปดกั้นทัศนวิสัยการมองเห็นของผูบุกรุก 

จนไม สามารถมองเห ็นได  มาพร อมก ับร ี โมท ส ั ่งงาน 

PARADOX Security System และไซเรนแบบไรสาย 

เหมาะสำหรับรานเพชร รานทอง รานสะดวกซื้อ ป มน้ำมัน 

และท ุกธ ุรก ิจท ี ่ต องการการปกปองข ั ้นส ูงส ุดในขณะท ี ่

เปดใหบริการ และขณะปดบริการ

Panic Button
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(Cloud)

Application for
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Control Panel
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Wireless Door Contact
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ผานการทดสอบจากแล็บชั ้นนำ eurofins ในทวีปยุโรป

ไมเป นอันตรายตอสิ ่งแวดลอม และสิ ่งมีช ีว ิต

Technical Features




