PROTECTGLOBAL.COM

EN TÅGEKANON
FRA PROTECT
TM

sikrer værdierne på sekunder og gør det
umuligt for tyven at stjæle noget!

EKSPERTERNE
I SIKKERHEDSTÅGE
Det er ikke nyt for os at lave tågekanoner mod
indbrud, røveri og hærværk. Vi er verdens største
producent indenfor vores felt og har siden 2000
leveret 100.000+ tågekanoner til vores partnere i
over 50 lande på 6 kontinenter.
Innovation ligger i vores DNA. Vi optimerer hele
tiden for at beskytte værdier smartere og hurtigere.
Motivationen er, at vores løsninger og produkter
bliver den nye standard og er mere ﬂeksible og mindre synlige i forhold til mere traditionelle sikringsformer.
En PROTECT™ tågekanon står for pålidelighed, høj
kvalitet, lang levetid, intelligente løsninger, smarte
add-ons, dansk design, er billig i drift - og så er den
nem, hurtig og sikker at montere og servicere. Vi
giver desuden op til 5 års producentgaranti.

Vores løsninger kan anvendes i alt fra store lagerhaller
til private hjem og efterlader ingen spor eller lugte.
PROTECT™ gør sit til, at verden bliver lidt mere
sikker at leve i, så mennesker kan ﬁnde ro og glæde,
og virksomheder kan vokse.

Fakta:
• Etableret 2000
• Hovedkontor i Aarhus
• Produktion i Letland og Danmark
• 49 beskæftigede på hovedkontoret og i produktionen
• PROTECT A/S er ejet 100% af GENUA A/S
• AAA-kreditvurderet ﬂere år i træk og senest i 2020
• Modtager af Børsens Gazelle-pris to gange
• Årets Sikkerhedsvirksomhed i Danmark 2011

VI SIKRER VÆRDIERNE
PÅ SEKUNDER
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En tyv bryder ind gennem et vindue og udløser en
sensor. Både alarmsystem og tågekanon aktiveres,
og rummet fyldes med en tæt, tør og hvid tåge, så
tyven ikke kan se en hånd for sig! Han gør det
eneste, han kan - vender om og forsvinder samme
vej ud.
En tågekanon er en generator, som via et varmelegeme omdanner ufarlig væske til bølger af kunstig
tåge, som er umulig at orientere sig i. Det hele sker
på få sekunder!
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Sikkerhedståge er en
aktiv sikringsform,
der på få sekunder
får tyven på andre
tanker.

Med tåge er du hurtigt i gang igen efter
et indbrudsforsøg.
Og vores system er
billigere, end du tror.
Spørg dit forsikringsselskab om rabat på
præmien.

PROTECTTM er i over
50 lande, hvor du
kan regne med hurtig
levering, hotline og
service. Vi har mange
kunder på tværs af
lande.

Vores forskellige
tågekanoner passer
til forskellige størrelser rum. Desuden kan
de ﬁnjusteres til den
konkrete opgave.

Sikkerhedståge virker
mod både indbrud,
røveri og hærværk.
Tågen kan udløses
automatisk via sensorer, manuelt med
“panikknap” og
fjernbetjent fra kontrolcentralen.

Vi giver hele 5 års
producentgaranti på
vores tågekanoner
(Xtratus® /Xtratus
Flex® dog 2 år).
Se betingelser på
vores hjemmeside.

Vi har egen udviklingsafdeling og produktion
og udfører al teknisk
hotline af eksperter i
sikkerhedståge.
Vores kunder skal føle
sig trygge i alt, hvad
vi laver!

Vi tilbyder kurser og
e-learning til uddannelse i vores produkter, teknikken, montering og servicering.
Det sikrer en høj
kvalitet i installationerne hos brugerne.

Tågen er sammenlignelig med og lige så ufarlig som
”scenerøg” på diskoteker og teatre.
Tågen kan blive i rummet i op til en time. Prøver
tyven igen, starter det hele forfra!
PROTECTTM tågekanoner er lavet i et design, som
passer ind i de ﬂeste lokaler. De kan monteres
synligt eller som en elegant, skjult løsning.

Xtratus®
Xtratus Flex®
En tågekanon i elegant design
til private hjem.

QUMULUS®

FOQUS™

En tågekanon i elegant design
til små butikker og kontorer.

En kompakt tågekanon til de
mindste rum i virksomheder.

800i C™
1500i C™
Nye tågekanoner med mulighed
for hjørnemontering. Integreret
IP-tilslutning, 20% mere tåge og
50% lavere strømforbrug. Ny og
smart dyse.

Diverse tilbehør

Ekstra funktioner

Tågedyser med forskellige vinkler, tågevæske, plade til skjult
montage m.m.

Tilføj ekstra funktionaliteter
til tågekanonen med et særligt
printkort. Fx IP-tilslutning og
»panikknap«. Vi tilbyder tre
forskellige printkort.
Se mere på hjemmesiden.

API

APPLICATION
PROGRAMMING
INTERFACE

600i™

1100i™

2200i™

IntelliBoxTM IP/USB

IntelliCloud™

Mulighed for API

Den mest solgte model.
Anvendes oftest i butikker og
kontorer.

En kraftfuld tågekanon til
større forretninger, lagre og
kontormiljøer.

Den vildeste tågekanon!
Bygget til fx store lagre og
indkøbscentre.

Styringsboks til samling af signaler fra op til 16 tågekanoner
i én installation.

Fjernovervåg tågekanonerne
24/7 og få besked, når service
er påkrævet. Gratis at anvende.

Vi kan levere koderne til integration af sikkerhedståge i
kundens software-miljø.

ET STÆRKT
FORRETNINGSKONCEPT
Sikkerhedståge fra PROTECT™
sælges i dag i over 50 lande i det
meste af verden – og antallet af
lande stiger.
Vores produkter sælges via partnere/distributører og alarminstallatører til slutkunderne. Vi ved
nemlig, at alarminstallatøren har
den tætteste kontakt til virksomheden eller til husejeren, der
behøver en sikkerhedsløsning.
Vores forretningsmodel er den
mest loyale i branchen. Vi tilbyder total-support inden for salg,
teknik og marketing og skaber
værdi for alle i fødekæden.
PROTECT™ tågekanoner og tågevæske er testet og
godkendt af uafhængige testlaboratorier over det
meste af verden.
Hver eneste dag arbejder vi og vores partnere/
distributører sammen med små som store alarmvirk-

somheder. Nogle af de mest kendte er G4S, Stanley
Security, ADT, Chubb, Securitas, Prosegur og Nokas.
Vi har også et godt samarbejde med politiet, brandvæsenet og forsikringsselskaberne, som i høj grad
anbefaler vores yderst effektive og uskadelige
sikringsform.

VORES KUNDER
ER GLADE KUNDER
ERHVERV

PRIVATE

Vores løsninger er ikke begrænsede til en speciﬁk
kundegruppe. De ﬂeste af vores tågekanoner sidder
i banker, supermarkeder, butikker, uddannelsesinstitutioner og på lagre, tankstationer og kontorer.
Intet rum er for stort eller for lille.

Også private bruger sikkerhedståge som effektiv
sikring af kunst, smykker, møbler, kontanter, hi-ﬁ,
biler, jagtvåben og meget andet. Der er ikke noget
værre end at miste uerstattelige ting.

Vi leverer løsninger, der giver ro i maven. Og med
tilkobling til internettet, kan du endda følge med
på mobilen, så du altid ved, at din tågeinstallation
er “ﬁt for ﬁght”.

Særligt private og eksklusive butikker og kontorer
vælger usynlig installation bag væg eller loft.
En elegant løsning, der tilmed virker ekstra overraskende for tyven.

Eksempler på vores
værdsatte slutkunder,
der hver dag er beskyttet
mod indbrud, røveri
eller hærværk med
sikkerhedståge fra
PROTECTTM.

PROTECTGLOBAL.COM

Vores spændende PROTECT™ App viser i ord, billeder og videoer, hvad effektiv sikkerhedståge er.
Få svar på dine spørgsmål, og læs om vores kunder og produkter.
Søg evt. på “protect secured in seconds”, når du skal hente app’en.
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