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Tankstation met shop
Total-station in Heist-op-den-Berg kiest voor veiligheid 
met mistgenerator van SmokeCloak

Begin maart 2013 opende het vernieuwde Total-benzinestation in Heist-op-den-

Berg zijn deuren. De bestaande petrolshop en tankpiste werden in een nieuw jasje 

gestoken en grondig uitgebreid. Op die manier kunnen uitbaters Stefan De Cuyper 

en Ingrid Schechter hun klanten voortaan in een modern en eigentijds tankstation 

ontvangen.  

Het tankstation beschikt behalve over camerabewaking en een alarmsysteem nu 

ook over een mistgenerator. Na overleg met de uitbaters hebben we hier het 

model Vali V10 van SmokeCloak geïnstalleerd. Dit toestel biedt dankzij zijn erg 

hoge productie van witte mist een maximale bescherming tegen inbraken en 

ramkraken. Het heeft een reactietijd van 0,1 seconde en spuit 405m³ mist in 30 

seconden, wat ruim voldoende is om deze shop volledig dicht te zetten met mist. 

Deze droge mist is totaal onschadelijk en heeft geen neveneffecten. De gebruikte 

mistvloeistof is vergelijkbaar met mist die in discotheken wordt gebruikt. Het 

unieke aan de Vali-reeks is dat deze een exclusieve Cloaksensor bezit. Die sen-

sor meet en controleert steeds de mistdichtheid en corrigeert wanneer wenselijk. 

Stel dat de inbrekers een raam verbrijzelen of een deur open zetten, dan zou een 

gewone mistgenerator weinig impact hebben. Maar hier is dit niet het geval, want 

de sensor meet continu de dichtheid en produceert extra mist om het gebouw 

zolang als gewenst volledig dicht te zetten. Zeker met het tweede shopgedeelte 

voor autobenodigdheden is een systeem met dergelijke sensor bijzonder interes-

sant.

Stefan De Cuyper, eigenaar van het tankstation, beschrijft de mistgenerator van 

SmokeCloak als zeer betrouwbaar, waardoor het gevoel van veiligheid optimaal 

is na het afsluiten van de winkel op het einde van een werkdag. «We zouden niet 

aarzelen om Smokecloak aan te bevelen aan andere shopuitbaters!»

www.SmokeCloak.com
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De missie van SmokeCloak is om 
risico’s en verliezen voor onze 
klanten te beperken! 

Met distribiteurs in meer dan 
50 landen over de hele wereld 
en meer dan 20 jaar ervaring is 
MSS Professional de marktleider 
binnen mistoplossingen. 

Of het nu gaat over het 
verminderen van diefstallen 
in de eerste minuten van een 
inbraak of het verminderen 
van persoonlijke risico´s bij 
brandtrainingen, onze mist biedt 
de beste oplossing.


