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WHY BUY A PROTECT FOG SECURITY SYSTEM:

• The most effective method of preventing break-in, vandalism
and robbery: Keeps the burglar out of the premises
• The fog can keep the burglar at bay for up to one hour
• Compared to other add-on security devices PROTECT Fog Cannon
is a modest investment with surprisingly low operating costs
• The fog makes no mess and is proven harmless to humans, animals, electronics and fixtures
• Superior Danish quality: 5 years warranty on all PROTECT Fog
Cannon (requires online product registration)
• Unique pulsing system to produce additional fog after a break-in
• Can be installed almost anywhere – even as an elegant wireless
and concealed installation
• Easy to install and maintain
• Easy exchange of fog fluid container – long lifetime on the fog
fluid and enough fluid for several break-ins
• Up to 3-hour battery backup in case mains power is lost
Contact your nearest
PROTECT point of purchase:

Headquarters:
PROTECT A/S · Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Denmark
Tel.: (+45) 86 72 18 81 · Fax: (+45) 86 72 18 82
Mail: info@protectglobal.com · www.protectglobal.com

articles and more on

NÓS MANTEMOS
SEU NEGÓCIO
SEGURO

Temos um Gerador de Névoa PROTECT para
atender às suas necessidades
Nenhum espaço é muito grande ou pequeno. Também é
possível fazer instalação oculta!
• Proteja sua caixa forte, seus produtos mais caros ou até
mesmo suas instalações inteiras!
• Um investimento modesto com baixo custo operacional,
retorno rápido do seu investimento e com até 5 anos de
garantia
• Não deixa resíduos e a névoa é completamente
inofensiva para humanos, animais, vestuário, mobiliário,
equipamentos de informática e eletrônicos

A PROTEÇÃO PERFEITA
ENQUANTO VOCÊ ESTÁ FORA
A Névoa de Segurança faz a proteção imediata de
seus objetos de valor!
Um Gerador de Névoa PROTECT irá encher o ambiente com
uma manta densa de névoa de segurança, cegando o intruso.
Ele funciona com o princípio de que você não pode roubar o
que você não pode ver.

Arrombamento

20 seg.

10 a 45 min.

Mantenha os intrusos fora por até uma hora - tempo suﬁciente
para a chegada da polícia ou serviços de segurança.

▲
Este vídeo demonstra uma tentativa de roubo em um
supermercado. Depois de apenas 3 segundos o ladrão já deixou
o local. Veja este e outros vídeos em protectglobal.com.

Momentos relaxantes com a família se tornam mais
agradáveis quando você sabe que seu negócio e seus
pertences estão efetivamente seguros em segundos.

ESTEJA SEGURO - DURMA
BEM COM A NÉVOA DE
SEGURANÇA
Independentemente de você ser dono de uma loja, ou a
pessoa responsável pela segurança em uma rede de varejo,
os objetos de valor da empresa e a segurança da sua equipe
são de extrema importância para você. E após um roubo, é
fundamental que você volte ao trabalho rapidamente.
A Névoa de Segurança torna o roubo, vandalismo e
assalto impossível e deixa você tranquilo para focar no
gerenciamento do seu negócio.

LEIA NOSSO FAQ E MAIS EM
PROTECTGLOBAL.COM

IMPEÇA ASSALTANTES
EM SEGUNDOS!
– Apropriado para redes de varejo, escritórios e
armazéns

O ALARME É ATIVADO

SEGURO EM SEGUNDOS
A névoa de segurança PROTECT é branca, densa e seca, e
você pode adicionar uma luz estroboscópica e uma sirene
para aumentar a desorientação.

STOP THE BURGLA

PROTECTGLOBAL.COM

Break-in

20 sec.
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– DESIGN DINAMARQUÊS
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A FEW OF OUR INTERNATIO

Nós vendemos nossos produtos inovadores através de
dedicados distribuidores e instaladores de alarme em mais de
50 países.

Aqui estão apenas alguns dos nossos clientes ﬁnais satisfeitos
em todo o mundo. Assista nossos vídeos e saiba mais sobre a
PROTECT visitando protectglobal.com.

Case stories, testimonial videos, new
www.protectglobal.com.

Instalador de Geradores de Névoa PROTECT licenciado:

PROTECT Brazil · Largo Padre Pericles, 145 - conj. 204 e 206
Barra Funda - São Paulo - SP · Tel.: (11)2589-2181
comercial@protectglobal.com.br · protectglobal.com

