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PROTECT – ir vislabāk pārdotā miglas ģeneratoru sistēma un 
pasaules tirgus līderis drošības miglas nozarē.

Mūsu attīstību un tehnisko atbalstu sniedz eksperti 
elektronikas un miglas drošības jomā, - vietējie un globālie.

Mēs pārdodam mūsu inovatīvus produktus caur specializētiem 
izplatītājiem un signalizācijas uzstādītājiem vairāk nekā 50 
valstīs.

PROTECT Estonia
Tartu Mnt. 83-703 · 10115 Tallinn · Tel.: +372 5883 8018

info@protectglobal.com · protectglobal.lv

Aizsardzības uzņēmums Securitas uzskata, ka jaunai 
aizsargāšanas iniciatīvai ir ievērojams potenciāls. Se-
curitas izpildirektors un prezidents Dānijā Tom Laursen 
saka:

“Pēc IP-kameru parādīšanās es redzu ļoti reālu 
potenciālu PROTECT drošibas miglas ģeneratoram ar IP, 
un šo divu sistēmu kombinācija rada jaunas iespējas, 
kas neapšaubāmi būs noderīgi gan Securitas, gan mūsu 
klientiem.”

IEVEROJAMS UN
LOTI REALS JAUNS
POTENCIALS

”
Noskatieties video par mūsu uzņēmumu protectglobal.com un 
uzziniet vairāk par PROTECT un drošības miglas aizsardzību.

GUDRS
IP-RISINAJUMS AR 

VIDEONOVEROŠANU 
UN MIGLU

Solution Partner
Risinājuma partneris

APSTAS ZAGLUS˛

Solution Partner
Risinājuma partneris
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EIROPAS KVALITATE 
– DANU DIZAINS‚
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PIEKĻUVE MIGLAS ĢENERATORAM 
IZMANTOJOT INTERNETU

Miglas ģeneratora pieslēgšana ar internetu un jaunāko 
tehnoloģisko sasniegumu videonovērošanas jomā lietošana, at-
ver jaunas iespējas miglas aizsardzības izmantošanā. Securitas 
Dānijā apgalvo, ka šādai sistēmai ir ievērojams potenciāls.

MIGLAS GENERATORA MONITORINGS 24/7
GUDRA 
VIDEONOVEROŠANAS UN 
MIGLAS KOMBINACIJA Viens no visvairāk acīmredzamam savienotā ar internetu 

miglas ģeneratora priekšrocībam, ir to spēja uzturēt un 
uzraudzīt klienta signalizācijas sistēmu. Savienojums ļauj 
vadības centram kontrolēt ģeneratoru 24 stundas diennaktī, 
un ja ir nepieciešams tehniskais serviss, signalizācijas 
uzstādītājs tiks paziņots par jebkādiem defektiem, kļūdam, 
utt. pat pirms apmeklēšanas. Tādā veidā tehniķis precīzi 
zinās, kas viņam jādara. Tas samazina izmaksas un palielina 
klientu apmierinātību.

VADIBAS CENTRS IZLAID MIGLU

PERSONALS IZLAID MIGLU

Signalizācijas uzstādītāju kontroles centrs var novērst 
ielaušnās, izmantojot termokameras. Operators var apstrīdēt 
uzbrucēju, brīdinot viņu, un tad izlaist miglu, atkarībā no 
situācijas, kura notiek klienta telpās.

Tā kā termogrāfi skā kamera var parādīt iebrucēju kontūrus 
miglā, kontroles centrs var pārraudzīt laupītājus pat pēc 
miglas izlaišanas, un informēt policiju, kur laupītāji ir un ko 
viņi dara.

Veikala darbinieki varēs pasargāt sevi no uzbrukumiem, 
manuāli aktivizējot drošības miglas sistēmu, izmantojot
panikas pogu vai instruktējot vadības centru izdarīt to.

ATTALA PIEKLUVE MIGLAS 
GENERATORAM,
IZMANTOJOT
IP/INTERNETU
IPCard paplašināšanās platne ļauj Jums 
izveidot savienojumu ar miglas ģeneratoru, 
izmantojot internetu – un ievērojami paplašināt 
funkcionalitāti miglas ģeneratorā.

Svarīgi fakti par PROTECT IPCardTM

• IP-savienojums tālvadības darba stāvokļa analīzei,
 un atkļūdošanai ar IntelliSuite

• IPCard novērst izšķērdētos pakalpojumu zvanus un samazina
 pakalpojuma izmaksas

• ”Panikas” funkcija tūlītējai aktivizēšanai, kuru izmanto
 laupīšanas situācijās

• Specializēta spiedpoga ērtai miglas novēršanai, signalizācijas
 sistēmas drošai izslēgšanai pirms apkalpošanas

• Specializēta piedpoga miglas ģeneratora sūkņa testēšanai un
 gruntēšanai

• IPCard var uzstādīt uz visiem PROTECT modeļiem sekundēs
 (izņemot Xtratus)

˛
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