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PROTECT er på verdensplan det bedst sælgende produkt inden
for sikkerhedståge.

Salget varetages af 330 danske alarmforhandlere og partnere i
over 50 lande.

Vi har in-house teknisk hotline og produktudvikling, og vores
eksperter i alarm og elektronik yder hver dag support til
kunder i ind- og udland.
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INTELLIGENT
IP-LØSNING MED

VIDEO OG TÅGE

FØLGER TYVEN
TIL DØREN

Solution Partner
Solution Partner

Sikkerhedsvirksomheden Securitas ser mange nye 
muligheder i PROTECT’s nyskabende produkter. Adm. 
direktør i Securitas i Danmark, Tom Laursen:

”Efter IP-kameraernes indtog ser jeg de nye mu-
ligheder med PROTECT’s sikkerhedståge med IP som 
meget realistiske, og kombinationen skaber bestemt 
forretningsmuligheder, som Securitas og vores kunder 
vil nyde godt af.”

BETRAGTELIGT OG
MEGET REALISTISK
POTENTIALE

”
Solution Partner
Solution Partner

Se vores offi cielle præsentationsvideo og tågevideoer på 
protectglobal.dk og læs mere om PROTECT og sikkerhedståge.



KOBL TÅGEKANONEN
TIL INTERNETTET

Ved at koble tågekanonen til internettet og udnytte den
ri vende udvikling inden for videosikring er der skabt helt nye 
måder at udnytte sin tågeinstallation på. Ifølge Securitas i 
Danmark giver nye produkter fra PROTECT realistiske forret-
ningsmuligheder med betragteligt potentiale. 

OVERVÅGNING 24/7
SIKKERHEDSTÅGE OG 
VIDEOOVERVÅGNING I 
INTELLIGENT SAMARBEJDE Et af de oplagte plusser med en tågekanon koblet til inter-

nettet er først og fremmest på service og driftsovervågningen 
af kundens alarm system. Kontrolcentralen kan driftsovervåge 
maskinen 24 timer i døgnet, og kræves der et servicebesøg, 
får installatøren inden besøget besked om evt. fejl, sabotage 
eller andet. Installatøren ved derved præcist, hvad der skal 
laves, og hvad han skal have med ud til kunden. Dét reduc-
erer omkostningerne og giver gladere kunder. 

KONTROLCENTRALEN AFFYRER TÅGEN

PERSONALET AFFYRER TÅGEN

Alarminstallatørerne og kontrolcentralerne kan også ind-
drage videosikring i kundernes online tågeinstallationer og 
skabe unikke muligheder for at stoppe indbrud både med 
intelligente kameraer og termiske kameraer. Dermed er det 
operatøren, der råber tyven an, advarer ham og i sidste ende 
affyrer tågen i forhold til, hvad der præcist sker i kundens 
lokaler. 
Da termofølsomme kameraer kan gengive omridsene af per-
soner i tågen, er det muligt for kontrolcentralen at følge 
indbrudstyvene helt til dørs, efter tågen er aktiveret og evt. 
informere politiet om tyvenes placering og aktivitet.

I butikker og banker vil personalet kunne beskytte sig selv 
mod overfald ved at aktivere sikkerhedstågen manuelt med 
en såkaldt ”panik-knap” eller lade kontrolcentralen gøre det. 

FJERNADGANG TIL
TÅGEKANONEN
VIA INTERNETTET
Med IPCard kan du tilkoble en tågekanon til 
internettet – og du udvider tågekanonens 
funktionalitet betydeligt.

Vigtige fakta om PROTECT IPCardTM

• IP-tilslutning muliggør fjernstyret analyse af driftstilstand
 og fejlmeldinger via IntelliSuite (software til PC) uden at
 være i nærheden af tågekanonen

• IPCard forhindrer fejlopkald til servicetekniker og
 nedbringer generelt omkostninger til service

• ”Panik”-funktion til straks-aktivering i tilfælde af røveri og
 overfald

• Knap på PCB til let og hurtig blokering af tåge, mens
 alarmsystemet sikkert deaktiveres før service

• En knap til test og priming af tågekanonens pumpefuntion

• IPCard kan monteres på alle PROTECT-modeller på få
 sekunder (Xtratus undtaget)

Med IPCard kan du tilkoble en tågekanon til 
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