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NOLL INBROTT
OCH STÖLDER PÅ
BYGGARBETSPLATSEN!

EN MOBIL
DIMMKANON SOM
SÄKRAR
DINA VÄRDESAKER!

PROTECT BRAVO:
Dimmkanon på vagn
med larmsystem bak
och PROTECT Security
Sounder (siren) där
fram.

Förhindra inbrott, stöld och skadegörelse
på byggplatsen
PROTECT BRAVO är ett oberoende, mobilt larmsystem med
säkerhetsdimma och med möjlighet till en siren och
Strobe lampor.
Perfekt som ett tillfälligt skydd mot inbrott, stöld och
vandalism.
• Undvik ersättningsinvesteringar och spara pengar
• Ingen fördröjning i konstruktion p.g.a. stöld/skadegörelse
• Minskar svinnkontot väsentligt
• Kompromissa aldrig på din konstruktion och få nöjda kunder
• BRAVO: Allt-i-ett lösning – behöver endast
vara ansluten till ström
• 100 % övervakad säkerhetslösning
• Manövreras från larmsystemets smartphone-app
• Sover inte och tar inga raster!
• Kan enkelt ﬂyttas från byggplats till byggplats
• Kan användas till exempel i kabiner, enfamiljshus och
industribyggen

DEN PERFEKTA
SÄKERHETSLÖSNINGEN
NÄR DEN SISTA PERSONEN
HAR GÅTT HEM FÖR DAGEN...
Säkerhetsdimman innebär en ögonblicklig
säkerhet för dina värdesaker.
En dimkanon från PROTECT fyller upp ett rum med ett täcke
av konstgjord dimma så att tjuven inte kan se eller orientera
sig: Det tjuven inte kan se kan den heller inte stjäla… eller
ödelägga!
PROTECT BRAVO är en allt-i-ett lösning, som bland annat
skyddar byggmaterialer som:
• Vitvaror/VVS
• Kassaskåp
• Belysning

• Verktyg
• Fönster och dörrar
• Golv

Säkerhetsdimman ifrån PROTECT är 100 % ofarlig för levande
varelser, möbler och elektronik. Den lämnar inga spår och
är godkänd av ﬂera testinstitutioner över hela världen.
Läs mer på protectglobal.se.

En PROTECT BRAVO i action i ett ännu icke färdigbyggt
radhus. Utseendet på tillbehöret varierar från installatör till
installatör.

En PROTECT BRAVO står
redo att säkra upp
inventarierna i ett nästan
färdigställt kök.

ETT FLEXIBELT
BYGGBLOCKSYSTEM
PROTECT är världsomspännande och vi har därför
gjort BRAVO-lösningen till ett ﬂexibelt och ekonomiskt
byggblocksystem. Tillbehör som larmsystem,
rörelsesensor, vagn, etc. väljs individuellt. PROTECT
levererar förstklassiga dimmkanoner för ett optimalt
skydd av byggnadsmaterial. Funderar du på om
säkerhetsdimma är den optimala lösningen
för dig, så hänvisar vi dig gärna till producenter
av tillbehöret.
De ﬂesta larmsystemen kan manövreras med en
Smartphone-app. På detta sätt kan du styra
och övervaka PROTECT BRAVO från soffan.

PROTECT BRAVO lämpar sig inte bara för byggbranschen.
Den kan även användas i många sammanhang där en ﬂyttbar
lösning är att föredra, t.ex. från sommarstugan till åretrunt bostaden och vice versa.

EN MOBIL DIMMKANON
FÖR MÅNGA ÄNDAMÅL
Den mobila PROTECT BRAVO tar bara några minuter att
starta igång. Den säkrar privata hem, så att hela familjen
kan åka på semester med en trygg känsla utan att behöva
tänka på inbrott och stöld utav deras smycken, möbler,
elektronik, etc. Andra användningsområden:
•
•
•
•
•
•
•

Semesterbostaden
Husvagnen
Konstutställningar och evenemang
Tillfälligt lagerområde
Mässmonter
Förvaring av skolans elev-iPads
Datorsalar
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EUROPEISK KVALITÈ
– DANSK DESIGN
PROTECT är bästsäljande på marknaden inom
säkerhetsdimmbranschen.
Försäljningen hanteras av lokala larminstallatörere
larmåterförsäljare och partners i över 50 länder.
Vi har ett in-house tekniskt supportcenter och produktut–
veckling, och våra experter på larm och elektronik ger daglig
support till både nationella men även internationella kunder.

Titta gärna på vår ofﬁciella presentationsvideo på
protectglobal.se och lär dig mer om PROTECT och våra
säkerhetsdimmsystem.
Din PROTECT BRAVO-återförsäljare:
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