PROTECTGLOBAL.COM

QUANDO OS
BANCOS ESTÃO
FECHADOS

NÓS
PROTEGEREMOS
SEUS ATM´S
COM NÉVOA

Há um Gerado de Névoa que atende qualquer
necessidade
Nenhuma sala é grande ou pequena demais. Também é
possível fazer instalações ocultas.
• Proteja as instalações de caixas eletrônicos, salas cofre,
equipamentos de TI, seus interiores e etc. Ou mesmo a área
de carregamento de caixa para impedir que vândalos e
ladrões entrem nos escritórios
• Um bom investimento com baixos custos operacionais,
rápido retorno do investimento e garantia de até 5 anos
• Não deixa resíduos e a Névoa é completamente inofensiva
para os seres humanos e animais além de não daniﬁcar
roupas, móveis, equipamentos de informática e
equipamentos elétricos

A PROTEÇÃO PERFEITA
QUANDO VOCÊ NÃO ESTÁ...
A Névoa de Segurança faz a proteção imediata de
seus objetos de valor!
Um Gerador de Névoa PROTECT preenche uma sala com uma
densa Névoa de segurança, inibindo a visão do invasor, e
funciona segundo o princípio de que, o que não se pode ver,
não se pode roubar.

Arrombamento

20 seg.

10 a 45 min.

Mantenha os intrusos fora por até uma hora - tempo suﬁciente
para a polícia ou serviços de segurança chegarem no local.

▲
Esta gravação de uma câmera de segurança mostra uma
tentativa de roubo em um escritório. Depois de apenas 3
segundos, o ladrão sai do local. Deixando os objetos de valor
intactos. Veja este e muitos outros vídeos em
protectglobal.com.

Momentos relaxantes com a família tornam-se mais
agradáveis quando você sabe que o seu negócio e seus
pertences estão protegidos em segundos.

FIQUE SEGURO - DURMA
BEM COM NÉVOA DE
SEGURANÇA
Bancos ao redor do mundo estão lutando contra ataques
a ATM´S. Os criminosos estão atacando agências para
roubar os caixas eletrônicos, estão arrombando com gás e
explosivos ou estão invadindo com um software especial
para esvaziá-lo. Estes ataques causam preocupação as
pessoas e grandes danos as agências bancárias. O que
causa grande prejuízo aos bancos para voltarem ao
funcionamento.
Os bancos devem proteger suas salas cofre, salas de
servidores e escritórios de atendimento onde o dinheiro
é manuseado, com névoa de segurança. E mesmo que os
computadores, telas planas, móveis de design etc, sejam
os alvos menos preferidos nos bancos, eles ainda chamam
atenção dos criminosos.
A PROTECT resolveu esses problemas. O Gerador de Névoa
simplesmente “cega” os criminosos em segundos.

LEIA MAIS SOBRE PROTECTGLOBAL.COM

IMPEÇA ASSALTANTES
EM SEGUNDOS!
– Adequado para escritórios, instalações de
ATM, áreas de carregamento de dinheiro e
armazéns

O ALARME ESTÁ ATIVADO

SEGURO EM SEGUNDOS
A névoa de segurança PROTECT é branca, densa e seca, para
aumentar a desorientação, você pode adicionar uma luz
estroboscópica e uma sirene.

PROTECTGLOBAL.COM

QUALIDADE EUROPEIA
– DESIGN DINAMARQUÊS
A PROTECT é especialista em proteção por névoa, é líder
mundial no mercado da indústria de Névoa de segurança.
Nosso desenvolvimento e suporte técnico são realizados
internamente por especialistas em proteção por névoa de
segurança e eletrônicos - locais e globais.
Nós vendemos nossos produtos inovadores através de
dedicados distribuidores e instaladores de alarme em mais de
50 países.

Aqui estão apenas alguns dos nossos clientes ﬁnais no setor
bancário mundial. Assista nossos vídeos e saiba mais sobre a
PROTECT visitando protectglobal.com.
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