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EEN MISTKANONTM 
VAN PROTECTTM

beveiligt uw kostbaarheden in enkele 
seconden en maakt het onmogelijk 
voor de inbreker om iets te stelen!





PROTECT is ‘s werelds grootste fabrikant van 
mistkanonnen, als beveiliging tegen inbraak, 
overval en vandalisme. We zijn tevens het snelst 
groeiende bedrijf in de industrie.

Deze positie hebben we onder andere bereikt door 
innovatie en door onze toegevoegde waarde voor 
onze klanten. 

Bij PROTECT zit innovatie in ons DNA. We streven 
ernaar om onze klanten de beste en meest 
waardevolle beveiligingssystemen te bieden die op 
de markt te krijgen zijn. 

Soms worden we de Mercedes van de mist 
beveiligingsindustrie genoemd, omdat onze 
oplossingen niet altijd de goedkoopste zijn, maar 
wel altijd de beste!

Als enige fabrikant van mistkanonnen beschikken 
wij over alle certificeringen. Onze producten 
voldoen aan de wereldwijde IEC 62642-8-norm en 
zijn gecertificeerd door autoriteiten over de hele 
wereld. Daarnaast krijgt u bij ons tot wel 5 jaar 
garantie omdat wij het grootste vertrouwen hebben 
in de kwaliteit van onze producten.

Onze mistkanonnen kunnen worden gebruikt in elk 
soort gebouw, van grote warenhuizen tot privé 
woningen. De mist laat geen sporen of geuren 
achter.Dit is waarom er sinds het begin van 2001 
wereldwijd al 80.000 PROTECT mistkanonnen zijn 
geïnstalleerd.

Onze producten worden verkocht in meer dan 50 
landen op 6 continenten en we zijn niet van plan 
om gas terug te nemen. 

Feiten:
• Opgezet in 2001
• Hoofdkantoor in Aarhus, Denemarken
• Productie in Letland en Denemarken 
• 32 werknemers
• Eigenaar sinds februari 2017: Genua A/S
• 5 jaar opvolgend een AAA credit rating, waarvan 

de laatste keer in 2016
• Tweevoudig winnaar van de Børsens Gazelle 

Award (Deense groei prijs)
• Beveiligingsbedrijf van het jaar in 2011 in 

Denemarken 

EXPERTS IN MISTBEVEILIGING 



WIJ BEVEILIGEN UW 
KOSTBAARHEDEN IN ENKELE 
SECONDEN 

Een inbreker tikt een raam in en triggert een 
sensor. Zowel het alarmsysteem en het mistkanon 
worden geactiveerd en de ruimte vult zich met een 
witte, dichte, droge mist. De inbreker ziet geen 
hand voor ogen meer! Hij doet het enige wat hij 
kan - omdraaien en wegrennen via dezelfde weg als 
dat hij gekomen is. 

Een mistkanon is een apparaat dat door verwamen 
van een onschadelijke vloeistof omzet in wolken 
kunstmatige, desoriënterende mist. Dit gebeurt 
allemaal in slechts een paar seconden. 

De mist is net zo dik en ongevaarlijk als het “rook 
effect” bij concerten en theaters.

De mist kan tot maximaal 1 uur in de ruimte 
blijven hangen. Als de inbreker probeert terug te 
komen, zal de mist opnieuw worden afgevuurd.

PROTECT mistkanonnen zijn zo ontworpen dat ze 
praktisch elk gebouw passen. Ze kunnen zichtbaar 
gemonteerd worden of juist op een elegante 
verdekte manier.
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Mistbeveiliging is 
een actieve 
oplossing. Binnen 
enkele seconden 
doet het de 
inbreker van 
gedachten 
veranderen.

Herstel sneller van 
een inbraak. Het 
systeem is 
goedkoper dan de 
meeste mensen 
denken. Sommige 
verzekeringsmaatsch
appijen geven zelfs 
korting op de 
premie. 

PROTECT is gevestigd 
in meer dan 50 
landen. Wij bieden 
snelle levering, een 
contact hotline en 
uitstekende service. 
We hebben veel 
tevreden klanten over 
heel de wereld.

We hebben onze 
eigen onderzoek- en 
ontwikkelingsafdeling; 
hebben onze eigen 
productieafdelingen; 
stellen onze 
technische hotlines 
beschikbaar bemand 
met experts in 
mistbeveiliging.

We hebben 6 
verschillende 
mistkanon modellen 
die passen in ruimtes 
van verschillende 
grootte. Daarnaast 
kunnen ze worden 
geïnstalleerd naar uw 
specifieke wensen.

Wij bieden product-, 
technische-, 
installatie- en 
commerciële 
trainingen. Hiermee 
verzekeren wij onze 
klanten van 
installaties van hoge 
kwaliteit.

Na registratie op 
onze website 
bieden we 5 jaar 
garantie op onze 
mistkanonnen. Dit 
durven we aan 
omdat we zeker 
zijn van onze hoge 
kwaliteit.

Mistbeveiliging werkt 
tegen inbraken, 
overvallen en 
vandalisme. De mist 
wordt automatisch 
geactiveerd via 
sensors, handmatig 
met een 
“paniekknop” of 
vanaf een afstand via 
een meldkamer. 



Xtratus® 
Elegant mistkanon voor 
woningen en kleine kantoren.

600iTM 
Het best verkochte model. 
Voornamelijk gebruikt in 
winkels en kantoorruimtes.

QUMULUS®

Elegant mistkanon voor privé 
woningen en kantoorruimtes

1100iTM

Een krachtig mistkanon voor 
winkels, warenhuizen en 
kantoorruimtes.

FOQUSTM

Een compact mistkanon voor de 
kleinste ruimtes in bedrijven.

2200iTM 
Het krachtigste mistkanon ter 
wereld! Ideaal voor grote 
warenhuizen, winkelcentra etc.



IntelliBoxTM IP/USB
Controllers voor maximaal 16 
mistkanonnenTM binnen dezelfde 
installatie.

ZOLOTM

GSM alarmsysteem dat 
draadloos de mistkanonnenTM  
kan activeren.

Verschillende 
accessories
Nozzles met verschillende 
hoeken, mist vloeistof, 
montageplaat voor verborgen 
montage etc.

IntelliCloudTM

Houdt de mistkanonnenTM op 
afstand 24 uur per dag in de 
gaten en geeft een melding 
wanneer er iets moet 
gebeuren. Gratis te gebruiken.

API geschikt
We verstrekken 
programmacodes voor 
integratie van mistbeveiliging 
in de software van derden.

Extra functies
Voeg extra functies toe aan 
het mistkanonTM met de 
speciale uitbreidingsset. 
Bijvoorbeeld: IP-verbinding en 
“paniekknop”. We bieden drie 
verschillende uitbreidingssets. 

API APPLICATION
PROGRAMMING 
INTERFACE





Mistbeveiliging van PROTECT 
wordt momenteel verkocht in 
meer dan 50 landen over de hele 
wereld - en dit aantal stijgt nog 
steeds.

Onze producten worden verkocht 
via partners/distributeurs en 
alarminstallateurs aan de 
eindgebruiker. We weten dat 
alarminstallatie monteurs nauw 
contact houden met bedrijven en 
huiseigenaren die behoefte 
hebben aan een 
beveiligingssysteem zoals deze.

We bieden totale ondersteuning 
in verkoop, techniek en 
marketing. Bij ons krijgt de klant 
waar voor zijn geld.

PROTECT Mistkanonnen en vloeistoffen zijn 
getest en goedgekeurd door onafhankelijke 
testlaboratoria over de hele wereld.

Elke dag werken wij, en onze partners/
distributeurs, samen met kleine en grote 

beveiligingsinstallateurs. Een paar van de 
bekendste zijn G4S, Stanley Security, ADT, Chubb, 
Securitas, Prosegur en Nokas. 
We hebben ook een goede samenwerking met de 
politie, brandweer en verzekeringsmaatschappijen, 
die allemaal ons effectieve en ongevaarlijke 
beveiligingssysteem aanbevelen. 

EEN STERK 
BEDRIJFSCONCEPT



ONZE KLANTEN ZIJN 
TEVREDEN KLANTEN

BEDRIJF
Onze oplossingen beperken zich niet tot een 
specifieke doelgroep. De grote meerderheid van 
onze mistkanonnen kan worden gevonden in 
banken, supermarkten, winkels, 
onderwijsinstellingen, warenhuizen, tankstations en 
kantoorruimtes. Geen ruimte is te groot of te klein.

Onze oplossing is er voor úw gemoedsrust. En met 
een internetverbinding kunt u zelfs de status 
bijhouden op uw telefoon. Hierdoor kunt u er zeker 
van zijn dat uw mistinstallatie altijd paraat is.

PARTICULIER
Daarnaast is mistbeveiliging voor particulieren een 
effectieve manier om kunst, sieraden, meubels, 
geld, hifi, auto’s, wapens en nog veel meer te 
beveiligen. Er bestaat niets ergers dan het verlies 
van onvervangbare kostbaarheden.

Vooral particuliere en exclusieve winkels en 
kantoorruimtes kiezen voor een verborgen 
installatie achter de muur of in het plafond. Een 
elegante oplossing die werkt als een extra 
verrassingselement voor de inbreker.



Enkele voorbeelden 
van onze 

gewaardeerde 
eindgebruikers, die 

dagelijks beveiligd zijn 
tegen inbraak, 
overvallen of 

vandalisme met de 
mistbeveiliging van 

PROTECT.
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Onze PROTECT App laat zien hoe effectief mistbeveiliging is. 
Hier vindt u antwoord op uw vragen en meer informatie over onze 

klanten en producten.

Zoek op “PROTECT secured in seconds“ bij het downloaden van de app.




