
Ny teknik, smarta funktioner och elegant design gör 800i C™ och 1500i C™ 
till de nya, favorit dimkanoner för både användare och installatörer.

NYA DIMKANONER MED MERA DIMMA, 
LÄGRE STRÖM FÖRBRUKNING, IP OCH 
LÄTTARE INSTALLATION

FÖRDELAR MED 800I C™ / 1500I C™

• Upp till 20% mer dimma och 50% lägre strömförbrukning

• Inbyggd nätverksanslutning - integrerad IPCard™

• Enkel och snabb dimblockering före service (servicebrytare)

•	 Nytt	justerbart	och	flexibelt	vridmunstycke

• Nytt upphängningssystem för snabb, säker och enkel installation

• Nu möjligt att montera i hörn

• Mer information om vätskenivå (display, IntelliSuite™ och 

 IntelliCloud™)

• Förlängd standbytid vid strömavbrott

• Ny och smalare design

•	 Kompatibel	med	IntelliCloud™,	IntelliSuite™,	IntelliBox™,	

 UniBusCard™ och MultiCard™

Aldrig tidigare har du sett en dimkanon från PROTECT™ producera så mycket dimma med så blygsam strömför-
brukning. Upp till 20% mer dimma och 50% lägre strömförbrukning jämfört med tidigare modeller. Det är positivt 
för både plånboken och klimatet. Det är ny värmeteknik som ger dig ett bra och grönt argument för att du väljer 
de nya dimkanonerna från PROTECT™.

Munstycket för båda dimkanoner levereras i en helt ny och förbättrad version som kan rotera upp till 30° i alla 
riktningar. Finjustera riktning och vinkel på dimman. Ändra positionen är inget problem, det nya munstycket är 
fabriksmonterat och behöver helt enkelt bara justeras efter behov.

Snabb och problemfri installation och underhåll är karakteristisk för PROTECT™, och med 
800i C™ och 1500i C™ har vi gjort det ännu smartare. Du monterar helt enkelt en lätt 
men robust metallplatta på väggen eller i taket, varefter du bara krokar dimkanonen på 
plattan. Snabbt, enkelt och säkert, men det slutar inte här. Montering i ett hörn föredras 
ofta av praktiska eller estetiska skäl - det är möjligt med 800i C™ och 1500i C™. Två enkla 
hörnbeslag hjälper dig på vägen för montering horisontellt mellan tak och vägg eller 
vertikalt på väggen i ett hörn.

IP KLAR
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DET ÄR INTE NYTT FÖR OSS ATT 
TILLVERKA DIMKANONER!

VI OPTIMERAR HELA TIDEN FÖR ATT 
SKYDDA VÄRDEN OCH LOKALER, 
SMARTER OCH SNABBARE - FRÅN 
OKONVENTIONELL SÄKERHET TILL 
DEN NYA STANDARDEN.

VI ÄR SPECIALISTER I SÄKERHET

Sedan	2000	-	varje	dag	på	året	och	på	sex	kontinenter	-	har	vi	
hjälpt individer och företag att skydda värden och skydda mot 
brottslingar. Vi använder en enkel - och okonventionell - idé och 
teknik för att tillverka ett av de mest effektiva och enda aktiva 
skydd mot inbrott, stöld, rån och vandalism - säkerhetsdimma. Vi 
kallar dem dimkanoner eftersom de avfyrar konstgjord dimma som 
en kanon och så effektivt att brottslingar inte kan se någonting - 
och inte stjäla.

Detta är vår specialitet och vi gör inget annat.

Våra lösningar och produkter blir den nya standarden som är snab-
bare	och	enklare	att	installera,	billigare	att	använda,	mer	flexibel	
och mindre synlig jämfört med mer traditionella former av säkring.

En PROTECT™ dimkanon står för tillförlitlighet, hög kvalitet, lång 
livslängd, intelligenta lösningar, smarta tillägg, dansk design, är 
billigt att använda - och det är enkelt, snabbt och säkert att 
installera och underhålla.

Med PROTECT 800i C™ / 1500i C™ har vi återigen optimerat dim-
kanonerna och gett dem en designuppdatering. Till förmån för 
användarnas ekonomi, installatörens verksamhet, klimatet - och för 
lägre brottslighet.

PROTECT™ gör världen lite säkrare att leva i, vilket gör att 
människor	kan	hitta	lugn	och	ro	och	företag	kan	växa	och	blomstra.



DE STÖRSTA FÖRDELARNA. 
VI GÖR DET FÖRDELAKTIGT FÖR 
FLER ATT FÅ DIMSÄKRING.

Betydande förbättringar av mängden av dimma och lägre strömför-
brukning, tillsammans med ett helt nytt munstycke och monterings-
system, gör 800i C™ och 1500i C™ anmärkningsvärda jämfört med 
andra dimkanoner. Samtidigt har de nya dimkanoner integrerad 
nätverksanslutning för smartare underhåll och övervakning.

20% mer dimma och 50% lägre ström-
förbrukning
• Ny värmeteknik
• Bättre driftsekonomi för användaren
• Förlängd standby-tid vid strömavbrott
• Välj en “grönare” dimkanon - bättre för klimatet

Nytt 30-graders, justerbart munstycke 
- flexibel vinkeljustering
• Du väljer riktning och vinkel på dimman - upp till 30°
• Det är så enkelt: hitta rätt vinkel och dra åt
• Om du ändrar dig, lossa munstycket och hitta en ny vinkel  
 eller riktning
• Ingen användning av munstyckspasta

Nytt upphängningssystem för 
snabb, enkel och säker montering
• Placera metallplattan på väggen eller i taket
• Haka fast dimkanonen på metallplattan och fäst med  
 den medföljande säkerhetsskruven
• Snabbt, enkelt och säkert
• Ingen användning av borrmall

Elegant, smal design möjliggör 
installation i hörn
• Horisontell montering mellan tak och vägg eller 
 vertikal väggmontering i ett hörn
•	 Tillåter	flera	monteringsplatser
• Bekvämt när det gäller kabeldragning och dimriktning
• Estetiska fördelar eftersom dimkanonen faller diskret  
 in i miljön

Inbyggd IP för smartare service och 
övervakning
• Inbyggd nätverksanslutning via IPCard™ ger fjärråtkomst  
 till dimkanonen via Internet
• Driftläge och felmeddelanden möjligt på avstånd via  
 IntelliSuite™ och IntelliCloud™
• Minskar underhållskostnaderna
• ”Panikfunktion” vid rån/övergrepp
• Enkel och snabb dimblockering före service 
 (servicebrytare)
• Testa och/eller grunda pumpen med tryckknapp eller på  
 distans

1

4 5



DESIGNAD FÖR ATT SKYDDA STORT 
SET ALLA LOKALER. FLEXIBEL OCH 
MED ENKLA FUNKTIONER FÖR 
ANVÄNDARE OCH INSTALLATÖR.

PROTECT 800i C™ / 1500i C™ är utformad för att skydda de vanligaste 
lokalerna och är därför våra solida allround-maskiner.

Privata hem och garage, små butiker och större affärer, små företag, 
större kontorsmiljöer och små och medelstora lager etc.
 

Allmänna	funktioner	och	specifikationer	|	PROTECT	800i	C™	/	1500i	C™ 

Kan	skjuta	flera	gånger.	Pulsfunktion	upp	till	10	min.	-	effektivt	underhåll	av	dimma	enligt	ett	valbart	mönster	(se	
nästa sida)

Flexibel	justering	av	dimvolym	för	att	täcka	det	specifika	rummet	optimalt

100%	tyst	i	vänteläge	-	ingen	bullrig	fläkt

Använder samma typ av vätskebehållare (som 600i™/1100i™) - 1,1 liter, denna är inkluderad

Kan anslutas till alla larmsystem

Kompatibel	med	IntelliCloud™,	IntelliSuite™,	IntelliBox™,	UniBusCard™	och	MultiCard™

Datalog möjligt med IntelliSuite™

Elektronisk vätskemätare

Inbyggt automatiskt batteritest

Ingångar: 5 signaler (+ 2)
Utgångar: 3 signaler (+ 2) 

On/Off dipswitchar för inställning av dimtid, signaler och uppvärmning

Power	backup	av	elektronik	och	pump	(2	x	12V,	1,2	Ah)

Power backup efter strömförlust: Upp till 3 timmar

Optiska, hörsel- och elektriska signaler/indikatorer

PCB-statusindikator

Extern	statusindikator	(LED)

Funktionstemperatur	(min/max):	5/80°C

Anti-sabotage och stötbeständigt stållock

Stållocksfärg: vit eller svart

5-års fabriksgaranti, se PROTECT A/S försäljnings- och leveransvillkor
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
OCH PRESTANDA.
SAMMA GODA GENER, MEN 
OLIKT STARKA.

Lillebror	och	storebror.	De	två	nya	dimkanoner	är	byggda	på	samma	
plattform,	men	en	är	dimensionerad	för	flera	kubikmeter	dimma	och	
kan	skjuta	längre	än	den	andra.	Många	av	specifikationerna	är	annars	
likadana. Observera den mycket låga strömförbrukningen på båda 
dimkanoner (standby förbruk efter uppvärmning).

Tekniska	specifikationer	|	800i	C™ 

Tider och dimvolym 20 sek.: 350 m3

40 sek.: 700 m3

60 sek.: 850 m3

60 sek. + 1 min. puls: 1000 m3

60 sek. + 5 min. puls: 1275 m3

60 sek. + 10 min. puls: 1900 m3

Tre nivåer för att ställa in dimman 350-850 m3

Antal aktiveringar á 60 sek. 6

Ansluten effekt 1050 W

Spänning 230V, 50 Hz

Standby förbrukning efter uppvärmning 44 W

Standby förbrukning när värmen är avstängd 5-10 W

Uppvärmningstid (från kall) 10-15 min.

Uppvärmningstid efter avfyring 0-5 min.

Dimensioner L:	650	x	H:	150	x	B:	190	mm

Installationsvikt 13,5 kg

Tekniska	specifikationer	|	1500i	C™ 

Tider och dimvolym 20 sek.: 425 m3

40 sek.: 850 m3

60 sek.: 1350 m3

80 sek.: 1600 m3

80 sek. + 4 min. puls: 1950 m3

80 sek. + 9 min. puls: 2740 m3

Fyra nivåer för inställning av dimman 425-1600 m3

Antal aktiveringar á 60 sek. / 80 sek. 3

Ansluten effekt 1350 W

Spänning 230V, 50 Hz

Standby förbrukning efter uppvärmning 56 W

Standby förbrukning när värmen är avstängd 5-10 W

Uppvärmningstid (från kall) 15-25  min.

Uppvärmningstid efter avfyring 0-8 min.

Dimensioner L:	650	x	H:	170	x	B:	190	mm

Installationsvikt 18,5 kg
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Säkerhetsdimma är en aktiv form av säkerhet som på 
några sekunder får tjuven på andra tankar. 

Kom igång snabbare och mer smärtfritt efter ett in-
brott.	Systemet	är	billigare	än	de	flesta	tror.	Vissa	
försäkringsbolag erbjuder rabatt på premien.

PROTECT	A/S	finns	i	över	50	länder	där	du	kan	räkna	
med snabb leverans, hotline och service. Vi har många 
kunder i olika länder.

Vi har olika modeller av dimkanoner som passar olika 
storlekar av lokaler. Dessutom kan de justeras så att de 
passar	just	det	specifika	uppdrag.

Säkerhetsdimma säkrar mot inbrott, rån och vandalism. 
Dimman kan utlösas automatiskt via sensorer, manuellt 
med ”panikknapp” eller fjärrstyrd från larmcentralen.

Vi erbjuder 5 års garanti på 800i C™ och 1500i C™. Vi 
kan göra detta eftersom vi är övertygade om vår höga 
kvalitet.

Vi har vår egen utvecklingsavdelning och produktion, 
vår	tekniska	hotline	är	bemannade	av	experter	på	
säkerhetsdimma. Våra kunder måste känna sig trygga i 
allt vi gör!

Vi erbjuder kurser och e-lärande för utbildning i våra 
produkter, teknik, montering och underhåll. Detta 
garanterar väl fungerande, stabila och högkvalitativa 
installationer.

  

VI SÄKERAR VÄRDEN 
PÅ SEKUNDER.

En tjuv bryter genom ett fönster och utlöser en sensor. Både larmsys-
temet och dimkanonen aktiveras och rummet fylls med en tät, torr 
och vit dimma så att tjuven inte kan se en hand för sig! Han gör det 
enda han kan - vända sig och försvinna samma väg ut.

En dimkanon är en generator som via et värmeelement omvandlar 
ofarlig vätska till vågor av konstgjord dimma som det är omöjligt att 
orientera sig i. Allt händer på några sekunder!

Dimman är jämförbar med och lika ofarlig som “disco-rök” på diskotek 
och i teatrar.

Dimman kan stanna i rummet i upp till en timme. Om tjuven försöker 
igen, startar dimkanonen igen!
PROTECT™	dimkanoner	är	tillverkade	i	en	design	som	passar	de	flesta	
rum. De kan monteras synligt eller som en elegant, dold lösning.

1 2 3 4
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Extra egenskaper
Lägg	till	extrafunktioner	i	dimkanonen	med	en	speciell	
PCB.	Exempelvis	exakt	definition	av	olika	felmeddelan-
den och servicemeddelanden eller integrera din dim-
kanon i larmpanelens egen programvara.

IntelliBox™
Med denna styrenhet är det ännu enklare att installera, 
underhålla och använda upp till 16 dimkanoner i en 
enda	installation.	IntelliBox™	är	utformat	för	att	under-
lätta installation, central övervakning och underhåll av 
systemet.

IntelliSuite™
Ett diagnostiskt mjukvaruverktyg som kan hämta både 
realtidsinformation och gamla data från dimkanonen. 
Anslutningen till dimkanonerna via detta program kan 
erhållas på själva installationsplatsen med kabel eller 
via Internet.

IntelliCloud™
IntelliCloud™ tillåter dig att fjärrövervaka PROTECT™ 
dimkanoner 24/7 via IP/Internet. Användare får ett 
e-postmeddelande när service krävs och det an-
vändarvänliga och tydliga användarsystemet visar en 
varning.

Möjlighet för API
Vi kan leverera koderna för att integrera säkerhetsdim-
ma i kundens mjukvarumiljö.API APPLICATION 

PROGRAMMING 
INTERFACE

 
 

LÄTTARE OCH SNABBARERE 
INSTALLATION OCH UNDERHÅLL. 
ÖVERVAKNING GER ÖVERSIKT 
OCH TRYGGHET.

PROTECT™ är inte bara dimkanoner. Vi erbjuder en rad tillbehörspro-
dukter som gör det billigare, enklare och snabbare att montera och 
underhålla, eller som utökar utbudet av funktioner i dimkanonen. 
Andra övervakar dimkanonerna för att säkerställa stabil drift och 
säkerhet	för	användarna.	Se	exemplen	på	denna	sida	och	läs	mer	på	
vår webbplats.
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De största larminstallatörerna i världen installerar våra produkter

Några av de största företagen och varumärkena är säkrade med 
PROTECT™ säkerhetsdimma

 
 

VÅRA KUNDER 
ÄR GLADA KUNDER.

Våra	lösningar	är	inte	begränsade	till	en	specifik	kundgrupp.	De	flesta	
av	våra	dimkanoner	finns	i	banker,	stormarknader,	butiker,	företag,	utbi-
ldningsinstitutioner, på lager, bensinstationer och kontor. Inget utrymme 
är för stort eller för litet.

Privatpersoner använder också säkerhetsdimma som effektiva skyddsåt-
gärder för at säkra konst, smycken, möbler, kontanter, elektronisk ut-
rustning,	bilar,	jaktvapen	och	mycket	mer.	Det	finns	inget	värre	än	att	
förlora oersättliga grejer.

Vi tillhandahåller lösningar som ger ro och sinnesfrid. Och med en 
anslutning till internet kan du till och med hålla reda via din mobil så 
att	du	alltid	vet	att	din	diminstallation	är	“fit	for	fight”.
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Fælles bagside for alle 
sprogvarianter

PROTECTGLOBAL.COM

PROTECT A/S	·	Hasselager	Centervej	5	·	DK-8260	Viby	J	·	Tel.:	(+45)	86	72	18	81	·	Fax:	(+45)	86	72	18	82	·	Mail:	info@protectglobal.com


