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PROTECT ir miglas ģenerators Jūsu vajadzībām 
Nav pārāk mazas vai pārāk lielas telpas. Iespējama arī slēptā 
iekārte! 

• Pasargājiet bankomātus, telpas, IT iekārtas un interjeru 
vai pat naudas iekraušanas zonas, lai neļautu laupītājiem un 
zagļiem iekļūt skaidrās naudas uzskaites nodaļā
• Neliels ieguldījums ar zemām ekspluatācijas izmaksām, ātrs 
ienākums no Jūsu ieguldījuma un līdz 5 gadu garantija 
• Migla ir pilnīgi nekaitīga cilvēkiem, dzīvniekiem, apģērbiem, 
mēbelēm, IT iekārtām un elektronikai



Šis videonovērošanas ieraksts rāda zadzības mēģinājumu 
birojā. Jau pēc 3 sekundēm uzbrucējs jau ir ārā, ar tukšām 
rokām.

Noskatieties šo un daudzus citus video protectglobal.com.

Drošības migla nodrošina tūlītēju aizsardzību 
Jūsu vērtslietām!

PROTECT ģenerators piepilda telpu ar blīvu drošības miglu, 
nedodot laupītājiem iespēju redzēt, un darbojoties pēc 
principa - nevar nozagt to, ko nevar redzēt.

Ielaušanas 20 sek. 10 - 45 min.

Attur iebrucējus vienas stundas laikā - pietiekami ilgi, lai 
atbrauktu policija un drošības dienasts.
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Bankas visā pasaulē cīnās ar uzbrukumiem uz bankomātiem. 
Noziedznieki izmanto gāzi vai sprāgstvielas lai uzspradzinātu 
tos, vai vilk tos ārā no telpām izmantojot krāvēju, kā 
arī izmanto speciālu programmatūru, lai iztukšotu tos. 
Šādi uzbrukumi rada nemiera sajūtu sabiedrībā un lielus 
bojājumus ēkai un bankomātam. Jebkurā gadījumā, bankai 
nāksies saskarties ar lielām izmaksam.

Drošības migla ir ideālā aizsardzība jebkurām telpām bankā 
- glabātuvēm, serveru un skaidras naudas uzskaites telpām. 
Jāatceras arī datorus, plakanā ekrāna televizorus, dizaineru 
mēbeles utt. - lai gan šīs lietas nav vēlamais mērķis bankās, 
tās joprojām piesaista noziedzniekus.

Drošības migla no PROTECT novērsīs jebkādu uzbrukuma 
mēģinājumu bankai vai bankomātam, padarot noziedzniekus 
“aklus” tikai dažu sekunžu laikā.

Jūs varat būt mierīgi un koncentrēties uz Jūsu biznesa 
attistību, zinot ka Jūsu vērtslietas tiek efektīvi aizsargātas 
ar drošības miglu.

PERFEKTA AIZSARDZIBA 
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PASARGAJIET SEVI 
– GULIET LABAK AR 
DROŠIBAS MIGLU
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PROTECT drošības migla ir balta, blīva un sausa, un lai 
palielinātu dezorientācijas sajūtu, Jūs varat pievienot 
ātrmirdzošu gaismu un sirēnu.

APSTAJIET LAUPITAJUS 
SEKUNDES!
– Piemērots birojiem, bankomātu telpām, 
skaidras naudas iekraušanas vietām un 
noliktavām
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Licencēts PROTECT miglas ģeneratoru uzstādītājs:

PROTECT – ir vislabāk pārdotā miglas ģeneratoru sistēma un 
pasaules tirgus līderis drošības miglas nozarē. 

Mūsu attīstību un tehnisko atbalstu sniedz eksperti 
elektronikas un miglas drošības jomā, - vietējie un globālie. 

Mēs pārdodam mūsu inovatīvus produktus caur specializētiem 
izplatītājiem un signalizācijas uzstādītājiem vairāk nekā 50 
valstīs.

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protectglobal.com · protectglobal.com

Šie ir tikai daži no mūsu apmierinātajiem gala klientiem 
no banku sektora visā pasaulē. Noskatieties video par mūsu 
uzņēmumu protectglobal.com un uzziniet vairāk par PROTECT 
un drošības miglas aizsardzību.

EIROPAS KVALITATE 
– DANU DIZAINS,
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