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TUNUL DE CEATA
PROTECT
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îţi protejează în secunde bunurile de valoare
și face imposibil ca hoţul să îţi fure orice!

EXPERTI ÎN SECURITATEA
CU CEATĂ
˛

PROTECTTM este cel mai mare producător mondial
de tunuri de ceață, pentru protecția împotriva
efracției, jafului și vandalismului. Suntem, de
asemenea, compania cu cea mai rapidă creștere din
industrie.
Am atins această poziție deoarece suntem inovatori
și creăm valoare adăugată pentru clienții noștri.
La PROTECT , inovația este în ADN-ul nostru. Ne
străduim să oferim clienților noștri cele mai bune și
mai eficiente sisteme de securitate de pe piață.
TM

Suntem uneori menționați ca Mercedes-ul industriei
de securitate cu ceață, deoarece soluțiile noastre
nu sunt întotdeauna cele mai ieftine, dar sunt
întotdeauna cele mai bune!
Fiind producător exclusiv de tunuri de ceață, putem
documenta credibil declarațiile noastre. Produsele
noastre sunt conforme standardului global IEC
62642-8, european EN 50131-8 și sunt certificate de
autoritățile din întreaga lume. În același timp,
produsele noastre sunt livrate cu o garanție de până
la 5 ani, pentru că avem încredere în calitatea lor.

Tunurile noastre de ceată pot fi folosite în orice
încăpere, de la depozite mari până la locuinţe private, iar ceaţa de securitate nu lasă niciun reziduu
sau miros.
De aceea, de la începutul anului 2001, au fost instalate în întreaga lume 100.000+ de tunuri de ceaţă
PROTECTTM.
Produsele noastre sunt vândute în peste 50 de țări
pe 6 continente și nu intenționăm să încetinim.

Date:
• Anul înființării: 2001
• Sediu: Aarhus, Danemarca
• Unităţi de producţie: Letonia și Danemarca
• 32 de angajați
• Proprietar din februarie 2017: Genua A/S
• Rating AAA timp de 5 ani consecutivi
• De două ori câştigător al premiului
Børsens Gazelle (premiul de creștere danez)
• Compania de securitate al anului 2011
în Danemarca
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ÎTI PROTEJAM
BUNURILE
DE VALOARE ÎN SECUNDE!
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Un hoț intră pe fereastră și un detector al
sistemului de alarmă îl vede. Atât sistemul de
alarmă, cât și tunul de ceață sunt activate și
camera este umplută în secunde cu o ceață albă,
densă și uscată, astfel încât hoţul nu îşi poate
vedea nici măcar mâna! El poate face doar un
singur lucru – să abandoneze și să fugă pe unde a
intrat.

dezorientare. Toate acestea se întâmplă în câteva
secunde!
Ceaţa de securitate este densă şi inofensivă,
seamănă cu fumul folosit la concerte şi în teatre.

Un tun de ceață este un generator care utilizează
un încălzitor pentru a transforma fluidul inofensiv
sănătăţii în valuri de ceață artificială, având rol de

Tunurile de ceaţă PROTECTTM sunt proiectate pentru
a se potrivi în majoritatea încăperilor. Acestea pot fi
montate aparent sau ca o soluție elegantă ascunsă.

Ceața poate rămâne într-o încăpere chiar şi o oră.
Dacă hoţul încearcă să revină, degajarea de ceaţă
porneşte din nou!

Securitatea cu ceață
este o soluție activă
iar hoțul renunţă în
secunde la tentativa
de efracţie şi fuge.

După o efracţie, îţi vei
relua activitatea mai
repede și fără efort.
Sistemul este mai ieftin decât majoritatea
clienţilor cred. Unele
companii de asigurări
acordă reduceri din
primele de asigurare
dacă este instalat un
sistem de securitate
cu ceaţă.

PROTECTTM este
prezent în peste 50
de țări, poți conta
pe livrare rapidă,
asistenţă tehnică și
servicii excelente.
Avem mulți clienți
mulțumiți în întreaga
lume.

Avem 6 modele
diferite de tunuri
de ceață care se
potrivesc încăperilor
având diverse dimensiuni. De asemenea,
acestea pot fiinstalate
în funcție de cerințele
tale specifice.

Ceaţa de securitate
este eficientă
împotriva efracţiei,
jafului si vandalismului. Ceața poate fi
degajată automat
prin intermediul
detectoarelor, manual
cu un buton de panică
sau de la distanță de
la un dispecerat de
monitorizare.

Dacă înregistrezi
tunul de ceaţă pe
site-ul nostru, oferim
o garanție de până
la 5 ani pentru sistemul de securitate
cu ceaţă. Acordăm
această garanţie deoarece avem încredere
în calitatea înaltă a
produselor.

Avem propriile
departamente de
cercetare, dezvoltare și producție, iar
asistența tehnică este
asigurată de experți
în securitatea cu
ceaţă. Clienții noștri
apreciază sprijinul
nostru în tot ceea ce
facem!

Oferim cursuri și
programe e-learning
pentru produse,
aspecte tehnice,
instalare și service.
Acestea asigură
instalări de calitate
înaltă pentru utilizatorii noștri.

Xtratus®

QUMULUS®

FOQUSTM

Tun de ceaţă elegant pentru
locuinţe particulare şi birouri
mai mici.

Tun de ceaţă elegant pentru
locuinţe particulare şi birouri.

Tun de ceaţă compact pentru
cele mai mici încăperi din
afaceri.

600i

1100i

2200i

Cel mai bine vândut model.
Folosit preponderent în magazine și birouri.

Tun de ceaţă puternic pentru
magazine, depozite şi birouri.

Cel mai puternic tun de ceață
din lume! Ideal pentru depozite
mari și malluri.
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ZOLOTM

Accesorii

Sistem de alarmă GSM care
controlează wireless tunul de
ceață

Duze cu unghiuri diferite,
fluid de ceaţă, placă metalică
pentru instalări ascunse, etc.

Caracteristici
suplimentare
Adaugă funcții suplimentare
tunurilor de ceață cu modulele
de extensie speciale, de exemplu, conectare IP și buton de
panică. Oferim trei module de
extensie diferite.

API

APPLICATION
PROGRAMMING
INTERFACE

IntelliBoxTM IP/USB

IntelliCloudTM

Capabilitate API

Unitate de control pentru colectarea semnalelor de până
la 16 tunuri de ceață dintr-un
singur sistem.

Monitorizează non-stop de la di
stanţă tunurile de ceaţă şi notifică
când este nevoie de o intervenţie
de service. Utilizare gratuită

Putem furniza codurile de
program pentru integrarea
securităţii cu ceaţă în mediul
software al clientului.

CONCEPT PUTERNIC
DE AFACERI
Securitatea cu ceață de la
PROTECTTM este vândută în
prezent în peste 50 de țări din
întreaga lume - iar numărul
este în creștere.
Produsele noastre sunt vândute
utilizatorilor finali prin intermediul partenerilor și instalatorilor de sisteme de alarmă. Știm
că instalatorii de sisteme de
alarmă au cel mai strâns
contact cu proprietarii de
afaceri sau de locuinţe care au
nevoie de o asemenea soluție
de securitate.
Modelul nostru de afaceri este cel mai fiabil din
industria securităţii cu ceaţă. Oferim suport total în
vânzări şi marketing, asistenţă tehnică, și garantăm
o valoare excelentă a investiţiei.
Fluidul şi tunurile de ceaţă PROTECT sunt testate
și certificate de laboratoare independente din
întreaga lume.
TM

Zilnic lucrăm cu instalatori de sisteme de alarmă
mici și mari. Unii dintre ei sunt: G4S, Stanley
Security, ADT, Chubb, Securitas sau Nokas.
Avem, de asemenea, o colaborare apropriată cu
poliția, pompierii și companiile de asigurări, care
recomandă cu încredere soluția noastră de securitate extrem de eficientă și inofensivă sănătăţii.

CLIENTII NOSTRI
SUNT MULTUMITI!
˛
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AFACERI

LOCUINTE PRIVATE

Soluțiile noastre nu se limitează la un anumit grup
de clienți. Marea majoritate a tunurilor noastre
de ceață sunt instalate în bănci, supermarketuri,
magazine, unități de învățământ, depozite, case de
amanet, magazine de bijuterii, case de schimb valutar, stații de alimentare carburanţi și birouri. Nici
o încăpere nu este prea mare sau prea mică pentru
a fi protejată cu securitatea cu ceaţă PROTECTTM.

Securitatea cu ceaţă reprezintă o protecție
eficientă şi pentru persoanele particulare. Aceştia
îşi protejează de obicei obiectele de artă, bijuteriile, mobilierul, banii în numerar, echipamentele hifi, mașinile, armele și multe alte bunuri de valoare.
Nu este nimic mai neplăcut decât să pierzi valorile
de neînlocuit.

˛

Oferim soluții care îţi oferă linişte. Poţi chiar să
monitorizezi starea tunului de ceaţă cu un telefon
mobil smartphone cu acces la internet, astfel știi
mereu că securitatea cu ceață este “gata de luptă”.

Mai ales magazinele și birourile private și exclusiviste aleg instalarea ascunsă în spatele peretelui sau
deasupra tavanului. Aceasta este o soluție elegantă,
care reprezintă o surpriză suplimentară pentru hoț.

Câţiva dintre
utilizatorii noștri, care
sunt protejați zilnic
cu ceaţa de securitate
PROTECTTM împotriva
tentativelor de furt,
jaf sau vandalism.

Aplicația noastră PROTECTTM arată cât de eficientă este securitatea cu ceață.
Află răspunsuri la întrebările tale și mai multe despre clienții și produsele noastre.
Caută “ protect secured in seconds “ şi descarcă aplicația.
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