
Hos PROTECT™ ved vi, hvor meget det betyder for dig som 
alarminstallatør, at montagen af et alarmprodukt sker så let, hurtig og 
sikkert som muligt, så du kan komme videre til næste kunde. Derfor 
tænker vi hele tiden på montagen af tågekanonen og installatørens 
arbejde, når vi udvikler nye produkter - jo mere enkelt og smart, jo bedre 
for alarminstallatøren. 

På bagsiden kan du se, hvordan vores hejseværktøj, dyser og loftophæng 
virker. Brug QR-koderne på denne side for at se videoer.
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Scan koden med en smartphone og se 
virkningen af de 4 forskellige dyser.

Scan koden med en smartphone og se 
hejseværktøjet i brug.

Scan koden med en smartphone og se 
demovideoen fra et lager med højt til 
loftet, hvor metalpladen er brugt.

Hurtigere, smartere og bedre 
sikkerhedståge

Tilbehør:
Innovativ 
sikkerhedståge

PROTECT’s udviklingsafdeling arbejder 
hele tiden for at gøre tågekanonerne 
og tilbehøret bedre og bedre. Til gavn 
for installatører og brugere. Mange af 
PROTECT’s produkter inkl. tilbehør er i 
øvrigt blevet til i tæt samarbejde med 
danske alarminstallatører.

Kontakt teknisk 
hotline

Vi sidder klar ved telefonerne til 
at hjælpe dig med montering og 
optimering af en tågeinstallation. Ring 
og spørg efter teknisk hotline.

Kraftigt, blinkende lys
PROTECT Security Strobe™ er tilbehør 
til sikkerhedståge. Den diskrete lampe 
giver 4-6 blink i sekundet og gør det 
endnu mere kaotisk og stressende at 
være tyv. 

Et inferno af støj 
PROTECT Security Sounder™ er tilbehør 
til sikkerhedståge. Den diskrete sirene 
giver op til 120 dB (A) og gør indbruds-
tyvens arbejdsplads til et uudholdeligt 
støjhelvede.

Dyser til korrekt vinkling af tågen
En tågekanon er korrekt placeret, når tågen har frit løb, når tågen dækker mulige adgangsveje øjeblikkeligt, og når tågekanonen hænger uden for ræk-
kevidde. Det kan lade sig gøre med PROTECT’s 4 vinklingsdyser. Alle PROTECT’s tågekanoner leveres som udgangspunkt med standarddyse. For at kunne 
vinkle tågen optimalt er en 30-graders dyse oftest at foretrække (Xtratus® undtaget). Til skjulte løsninger kan bestilles et forlængerstykke (kun ét pr. 

tågekanon). Se demo-video af dysernes virkning på www.protectglobal.dk.

Standarddyse: Leder tågen 
lige frem. Leveres som 
standard på alle PROTECT 
tågekanoner (undtagen 
Xtratus® og C-seriens 
maskiner).

30° dyse: Leder tågen 
30 grader nedad eller 
til siden. Muliggør høj 
placering af tågekanonen 
og fl eksibel vinkling.

3-huls dyse: Spreder 
tågen hurtigt og effektivt 
i tre retninger. Til model 
600i™/1100i™/2200i™.

3-huls/30° dyse (kombi): 
Virker som 3-huls dyse, 
men kan lede tågen 
30 grader nedad eller 
til siden. Til model 
600i™/1100i™/2200i™.

Dyseforlænger: Til 
skjulte installationer. 
Til model 
600i™/1100i™/2200i™. 
Total længde: 15 cm.
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Hejseværktøjet er en god hjælp 
til loftmon te ringer. Se demo-
video på www.protectglobal.dk.

Hejseværktøjet kan bruges 
sammen med metalpladen til 
nedsænkede installationer. Se 
nederst.

De selvlåsende trisser på 
hejseværktøjet gør det muligt at 
montere af kun én person.

Den færdigmonterede 
loftinstallation.

Hejseværktøjet halverer arbejdstiden ved loftmonteringer
Hejseværktøjet er montørernes hjælp til montering af PROTECT™ tågekanoner i loftet. På trods af en lavere monteringsvægt på PROTECT’s nyeste serie 
af maskiner er hejseværktøjet blevet udviklet for at gøre arbejdet endnu mere sikkert og hurtigere for montørerne. Nu kan en loftmontering klares af kun 
én person! Hejseværktøjet er en lille engangsinvestering for vores forhandlere, der kan øge effektiviteten betragteligt ude hos kunden. Se demo-video 
af hejseværktøjet i brug på www.protectglobal.dk.

Hejseværket er fjernet, og der 
er nu god plads til at forbinde 
strøm- og signalkabler.

Til sidst skubbes tågekanonen 
helt op til metalpladen, og 
skruerne spændes helt.

Metalpladens udskæringer kan 
bruges til fx gevindstænger 
(M10), stålwirer og patentbånd.

Tågekanonen kan hænge med/ 
uden metalkabinet – synlig eller 
ej. Af varmehensyn bør maskinen 
hænge 2 cm over et nedsænket 
loft.

Loftsophæng: Når tågekanonen skal hænge frit
Metalpladen er til brug ved skjulte loftinstallationer og til installationer, hvor tågekanonen skal hænge frit. Den enkle og effektive metalplade har ét 
formål: At få tågekanonen til at “svæve” stabilt og sikkert i luften. Løsningen bruges i to tilfælde: 1) Ved skjulte loftinstallationer, hvor tågekanonen skal 
hænge lige over et nedsænket loft og skyde ned gennem et lille hul. 2) Ved store loftshøjder - fx lager- og fabrikshaller – hvor tågekanonen monteres 
synligt og nedsænket, så tågen hurtigere rammer gulv og væg. Metalpladen er forberedt til gevindstænger, stålwirer og patentbånd, som fastgørelse til 
bygningskonstruktionen. PROTECT’s hejseværk ovenfor kan bruges sammen med metalpladen.

Nye justerbare dyser til C-seriens modeller
PROTECT™ tågekanon modellerne 800i C™ og 1500i C™ kommer med en ny og forbedret rund dyse, der nemt kan justeres til at styre retningen af tågen 
i en vinkel på maks. 30 grader. Når det er nødvendigt, kan tågevinklen også justeres til en anden retning.
Dyseforlængeren er også blevet modificeret, så den passer til de to nye dyser. Dette gør modellerne 800i C™ og 1500i C™ anvendelige til skjulte 

installationer, ligesom i-seriens modeller.

Enkelthuls justerbar dyse: Fleksibel justering 
af tågen i enhver retning ved maks. en 30o 
vinkel.
Leveres som standard til PROTECT 800i C™ og 
1500i C™ tågekanonmodeller.

Forlængerstykke til justerbare dyser: 
Standard forlængerstykket med adaptere 
til de nye dyser. Samlet længde: 18,5 
cm.


