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MIGLAS GENERATORS 
NO PROTECTTM

nodrošina Jūsu dārglietas sekundēs, neatstājot
nekādas iespējas zaglim kaut ko nozagt!
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PROTECTTM ir pasaules lielākais miglas ģeneratoru 
ražotājs. Mūsu ģeneratori aizsargā pret ielaušanos, 
laupīšanu un vandālismu. Mēs esam arī visstraujāk 
augošais uzņēmums šajā nozarē.

Mēs sasniedzam šo augtu pozīciju jo esam inovatīvi, 
un cita starpā vienmēr cenšamies sniegt pievienoto 
vērtību mūsu klientiem.

Pie PROTECTTM, inovācija ir mūsu būtībā. Mēs 
cenšamies piedāvāt saviem klientiem vislabākās un 
vērtīgākās drošības sistēmas tirgū.

Mūs dažreiz dēvē par “Mercedes” drošības miglas 
nozarē, jo mūsu risinājumi nav vienmēr lētākie, bet 
vienmēr ir labākie!

Kā ekskluzīvs miglas ģeneratoru ražotājs, mēs 
sniedzam atbilstošu dokumentāciju mūsu apgal-
vojumiem. Mūsu produkti atbilst vispārējam IEC 
62642-8 standartam un ir sertificēti visā pasaulē. 
Tajā pašā laikā mūsu produktiem ir garantija līdz 5 
gadiem, jo mēs esam pārliecināti mūsu kvalitātē.

Mūsu miglas ģeneratori tiek izmantoti visdažādākās 
telpās, no lielām noliktavām līdz privātmājām, 
neatstājot nekādu atlikumu vai smaku.

Tāpēc kopš 2001. gada sākuma visā pasaulē tika 
uzstādīti 100 000+ PROTECTTM miglas ģeneratori.

Mūsu produkti tiek pārdoti vairāk nekā 50 valstīs 6 
kontinentos, un mēs neplānojam apstāties.

Fakti:
• Uzņēmums tika dibināts 2001. gadā
• Centrālā biroja atrodas Orhūsā, Dānijā
• Ražošanas iekārtas Latvijā un Dānijā
• 32 darbinieki
• Īpašnieks kopš 2017. gada februāra: Genua A/S
• AAA kredītreitings 5 gadus pēc kārtas,
 pēdēja no tām 2016. gadā
• Divkārtīgs Børsens Gazelle balvas saņēmējs
 (balva par attīstību Dānijā)
• Gada drošības uzņēmums Dānijā 2011

EKSPERTI DROŠĪBAS 
MIGLAS JOMĀ



MĒS AIZSARGĀSIM JŪSU 
DĀRGLIETAS SEKUNDĒS

Iedomājieties, ka laupītājs iekļūst ēkā caur logu 
un aktivizē sensoru. Trauksmes sistēma un miglas 
ģenerators tiek aktivizēti, un istaba piepildās ar 
baltu, biezu, sausu miglu, un zaglis nevar redzēt 
pat savu roku sev priekšā! Vienīgais, kas viņam 
paliek, ir aizbēgt ar tukšām rokām.

Miglas ģenerators ir ierīce, kas izmanto sildītāju,lai 
pārvērstu nekaitīgu šķidrumu mākslīgā miglā, kura 
savukārt dezorientē noziedzniekus. Tas viss notiek 
tikai dažās sekundēs!

PROTECTTM migla ir tikpat blīva un nekaitīga kā 
“dūmu efekts” koncertos un teātros.

Migla var palikt telpā līdz vienai stundai. Ja 
iebrucējs mēģinās atgriezties, migla atkal tiks 
izvadīta!

PROTECTTM miglas ģeneratori ir paredzēti lielākajai 
daļai telpu. Tos var uzstādīt pamanāmā vietā vai kā 
elegantu slēptu risinājumu.
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Aizsardzības migla ir 
aktīvs risinājums, un 
tikai dažās sekundēs 
tas lieks laupītāju 
pārdomāt.

Atgriezieties darbā 
ātri un bez lieliem 
zaudējumiem, 
ielaušanās mēģinājuma 
gadījumā. Sistēma 
ir lētāka nekā 
daudzi domā. Dažas 
apdrošināšanas 
sabiedrības piešķir 
atlaidi piemaksai.

PROTECTTM ģeneratori 
tiek pārdoti vairāk 
nekā 50 valstīs – 
tāpēc Jūs varat 
paļauties uz ātru 
piegādi, tiešo līniju 
un lielisku servisu. 
Mums ir daudz 
apmierinātu klientu 
visā pasaulē.

Mums ir savas 
pētniecības, izstrādes 
un ražošanas nodaļas, 
un mūsu tehniskās 
palīdzības līnijas 
apkalpo eksperti 
drošības miglas jomā. 
Mūsu klienti novērtē 
mūsu atbalstu visā, 
ko mēs darām!

Mūsu 6 dažādu 
modeļu miglas 
ģeneratori ir 
piemēroti dažādu 
izmēru telpām. 
Tās var arī uzstādīt 
atbilstoši Jūsu 
īpašajām prasībām.

Mēs piedāvājam kur-
sus un e-mācības, 
kuros mēs atbildīsim 
uz visiem jautājumiem 
par produktiem, 
tehnisko informāciju, 
montāžu un 
apkopi. Tas nodrošina 
mūsu lietotājiem 
visaugstākās kvalitātes 
iekārtas.

Reģistrējoties 
mūsu vietnē, mēs 
piedāvājam garantiju 
līdz 5 gadiem mūsu 
miglas ģeneratoriem. 
Mēs varam to izdarīt, 
tāpēc ka esam 
pārliecināti par mūsu 
produktu augsto 
kvalitāti.

Drošības migla 
pasargā no 
ielaušanas, zādzības 
un vandālisma. Miglas 
izvadi var aktivizēt 
automātiski, 
izmantojot sensorus, 
manuāli ar “panikas 
pogu” vai attālināti - 
no vadības centra.



Xtratus® 
Elegants miglas ģenerators 
Xtratus privātmājām un 
mazajiem birojiem.

600iTM 
Mūsu vislabāk pārdots modelis. 
Lietots galvenokārt veikalos 
un birojos.

QUMULUS®

Elegantais miglas ģenerators 
QUMULUS privātmājām un 
biroja telpām.

1100iTM 
Spēcīgs miglas ģenerators vei-
kaliem, noliktavām un 
birojiem.

FOQUSTM

Kompakts miglas ģenerators 
FOQUS nelielu uzņēmumu 
telpām.

2200iTM 
Visspēcīgākais miglas 
ģenerators pasaulē! Ideāli 
piemērots lielām noliktavām, 
tirdzniecības centriem utt.



IntelliBoxTM IP/USB
Vadības bloks signālu 
savākšanai no līdz pat 16 miglas 
ģeneratoriem vienā iekārtā.

ZOLOTM

ZOLO GSM signalizācijas 
sistēma, miglas ģeneratoru 
bezvadu aktivizēšanai.

Dažādi aksesuāri
Sprauslas ar dažādiem leņķiem, 
miglas šķidrums, plāksne 
slēptai montāžai, utt.

IntelliCloudTM

Attālināti uzrauga miglas 
ģeneratorus 24/7 un paziņo, 
kad ir nepieciešama tehniskā 
apkope. Bezmaksas lietošana.

API sader̄ ba
Mēs varam nodrošināt 
programmas kodus drošības 
miglas integrēšanai klienta 
programmatūrā.

Papildu funkcijas
Pievienot papildu funkcijas 
miglas ģeneratoram, izman-
tojot īpašu paplašināšanas 
plātni. Piemēram, IP savi-
enojums un »panikas« poga. 
Mēs piedāvājam trīs dažādas 
paplašināšanas plātnes.

API APPLICATION 
PROGRAMMING 
INTERFACE





PROTECTTM drošības migla šobrīd 
tiek pārdota vairāk nekā 50 valstīs 
visā pasaulē, un šis skaitlis turpina 
pieaugt.

Mūsu produkti tiek pārdoti, caur 
mūsu partneriem/izplatītājiem un 
signalizācijas uzstādītājiem. Mēs 
zinām, ka signalizācijas uzstādītājiem 
ir vistiešākais kontakts ar 
uzņēmumiem vai māju īpašniekiem, 
kuriem vajadzīgs tāds drošības 
risinājums kā mūsu.

Mūsu biznesa modelis ir visticamākais 
šajā nozarē. Mēs piedāvājam pilnīgu 
atbalstu pārdošanas, uzturēšanas un mārketinga 
jomās, kā arī izcilu cenas un vērtības attiecību.

PROTECTTM miglas ģeneratori un šķidrumi ir 
pārbaudīti un apstiprināti neatkarīgas testēšanas 
laboratorijās visā pasaulē.

Katru dienu kopā ar mūsu partneriem / 
izplatītājiem mēs sadarbojamies ar maziem un 

lieliem signalizācijas uzstādīšanas uzņēmumiem. 
Daži no pazīstamākajiem ir G4S, Stanley Security, 
ADT, Chubb, Securitas, Prosegur un Nokas.

Mums ir arī laba sadarbība ar policiju, 
ugunsdzēsības dienestiem un apdrošināšanas 
uzņēmumiem, kuri stingri iesaka mūsu ļoti efektīvu 
un nekaitīgu drošības risinājumu.

SPĒCĪ GA BIZNESA 
KONCEPCIJA



MŪSU KLIENTI IR 
APMIERINĀTI KLIENTI

PRIVĀTMĀJAS
Mūsu risinājumi nav ierobežoti tikai ar konkrētu 
klientu grupu. Lielākā daļa mūsu miglas ģeneratoru 
tiek uzstādīti bankās, lielveikalos, veikalos, 
izglītības iestādēs, noliktavās, degvielas uzpildes 
stacijās un birojos. Mums nav pārāk lielu vai pārāk 
mazu telpu.

Mēs piedāvājam risinājumus, kas nodrošina mie-
ru. Un, pieslēdzoties internetam, Jūs varat arī 
kontrolēt sistēmas statusu savā tālrunī - tāpēc Jūs 
vienmēr zināsiet, ka Jūsu iekārta ir "gatava cīņai".

Privātiem lietotājiem mūsu risinājums ir paredzēts 
mākslas, rotaslietu, mēbeļu, skaidrās naudas, 
sadzīves tehnikas un auto aizsardzībai. Nekas nav 
sliktāks par neaizstājamo vērtslietu zaudējumu.

Jo īpaši ekskluzīvie veikali un biroji izvēlas slēptu 
uzstādīšanu aiz sienas vai zem griestiem. Šis ir 
elegants risinājums, kas kalpo kā papildu 
"pārsteigums" laupītājam.

UZNĒ MUMI˛



Šie ir tikai daži no
mūsu gala lietotājiem,
kuri katru dienu tiek 

pasargāti no ielaušanās, 
laupīšanas vai

vandālisma ar PROTECT   

drošības miglu.



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

Mūsu profesionālā PROTECT    lietojumprogramma parāda, cik efektīva ir drošības migla.
Saņemiet atbildes uz saviem jautājumiem un uzziniet vairāk par mūsu klientiem un produktiem.

Lai lejupielādētu lietojumprogrammu, meklējiet to pēc pieprasījuma "protect secured in seconds".


