
PROTECT™ zina, cik svarīgi ir signalizācijas sistēmu darbuzņēmējiem 
uzstādīt sistēmu vieglāk un ātrāk, un doties pie nākama klienta. Tāpēc 
mēs vienmēr meklējam veidus, kā optimizēt jaunu produktu uzstādīšanu – 
padarīt to vienkāršāku un gudrāku – par labumu uzstādītājiem. 

Nākamajā lappusē Jūs varat noskatīties, kā darbojas mūsu sprauslas, 
pacelšanas instruments un griestu montāžas plāksne. Izmantojiet QR kodu 
šajā lapā, lai noskatītos video.
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Skenējiet kodu ar viedtālruni, lai 
noskatītos, kā darbojas četras dažādas 
sprauslas.

Skenējiet kodu ar viedtālruni, lai 
noskatītos video, kurā tiek izmantots 
pacelšanas rīks.

Skenējiet kodu ar viedtālruni, lai 
noskatītos demonstrācijas video no 
noliktavas ar augstiem griestiem, kurā 
tiek izmantota metāla plāksne.

Ātrāk, gudrāk un efektīvāk
Aksesuāri:

Inovatīva 
drošības migla

PROTECT™ izstrādātāji vienmēr cenšās 
padarīt miglas ģeneratorus un to 
piederumus labākus un gudrākus - par 
labumu signalizācijas uzstādītājiem 
un lietotājiem. Daudzi PROTECT™ 
produkti ir izstrādāti ciešā sadarbībā ar 
signalizācijas sistēmu uzstādītājiem.

Sazinieties ar 
tehniskā atbalsta 
līniju

Mēs vienmēr esam gatavi palīdzēt 
Jums uzstādīt un optimizēt miglas 
ģeneratorus. Zvaniet mums un jautājiet 
tehniskā atbalsta līniju.

Spēcīgā, mirgojoša gaisma
PROTECT Security Strobe™ vai 
Ātrmirdzošā gaisma – ir efektīvs 
aksesuārs miglai. Tā mirgo 4-6 
reizes sekundē, un palīdz nodrošināt 
maksimālu spiedienu uz uzbrucēju. 

Nepanesams troksnis 
Security Sounder™ vai drošības sirēna – 
ir efektīvs aksesuārs miglai. Tas izdod 
nepanesamu, bet nekaitīgu troksni, kas 
piesaista uzmanību un liek laupītājus 
pazust.

Sprauslas miglas novirzīšanai
Miglas ģenerators ir pareizi uzstādīts, ja migla spēj brīvi izkliedēties, kad migla tūlītēji aizklāj visas iespējamās ieejas un kad miglas ģenerators 
ir uzstādīts ārpus ielaušanās robežām. Visus šos nosacījumus var sasniegt, izmantojot PROTECT™ četras leņķu sprauslas. Visiem PROTECT™ miglas 
ģeneratoriem ir standarta sprausla. Slīpai miglas izlaidei ir ieteicams izmantot 30 grādu sprauslu (izņemot Xtratus®). Slēptiem risinājumiem ir iespējams 

pasūtīt pagarinājumu (15 cm). Noskatieties demo video, kurā parādīta katras sprauslas darbība protectglobal.lv.

Standarta sprausla: vērš 
miglu tieši uz priekšu. 
Ienāk visos PROTECT™ 
miglas ģeneratora 
standarta komplektos 
(izņemot Xtratus® un 
C-sērijas mašīnas).

30° sprausla: virza miglu 
30° uz leju vai uz sāniem. 
Ļauj novietot miglas 
ģeneratoru ar lokanu leņķi.

Trīs-caurumu sprausla: 
ātri un efektīvi izlaid miglu 
trīs virzienos. Modeļiem 
600i™/1100i™/2200i™.

Trīs caurumu/30° 
sprausla (kombo): 
darbojas kā sprausla ar 
trim caurumiem, bet arī 
virza miglu 30° uz leju 
vai uz sāniem. Modeļiem 
600i™/1100i™/2200i™.

Sprauslas 
pagarinājums: 
slēptām iekārtām. 
Modeļiem 
600i™/1100i™/2200i™. 
Kopējais garums: 15 cm.
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Pacelšanas rīks - lieliska palīdzība 
instalācijām uz griestiem. 
Noskatieties demo video 
protectglobal.lv.

Pacelšanas rīku var izmantot kopā 
ar metāla plāksni, piekaramo 
griestu iekārtām. Sk. zemāk.

Pacelšanas instrumenta 
pabloķējošie skriemeļi ļauj 
veikt uzstādīšanu tikai vienam 
cilvēkam.

Pabeigta uzstādīšana uz 
griestiem.

Pacelšanas rīks ietaupa uzstādīšanas laiku
Pacelšanas rīks ir lieliska palīdzība signalizācijas sistēmas darbuzņēmējiem PROTECT™ ģeneratoru uzstādīšanā uz griestiem. Neskatoties uz mazāku jaunās 
PROTECT™ sērijas ģeneratoru svaru, pacelšanas rīks tika izstrādāts, lai padarītu uzdevumu pat vieglāku uzstādītājiem. Tagad uzstādīt miglas ģeneratoru 
uz griestiem var tikai viens cilvēks! Atkārtoti lietojams pacelšanas rīks ir neliels vienreizējs ieguldījums mūsu izplatītājiem, kas var ievērojami palielināt 
darba efektivitāti klientu telpās. Noskatieties demo video, kurā tiek izmantots pacelšanas rīks protectglobal.lv.

Pacelšanas rīks ir noņemts, un 
tagad ir pietiekami daudz vietas, 
lai savienotu elektrības un signāla 
kabeļus.

Visbeidzot, miglas ģeneratoru ir 
jāpiespiež pie metāla plāksnes un 
skrūvēm jābūt pilnīgi pievilktam.

Metāla plāksnes spraugas un 
caurumus var, piemēram, 
izmantot ar vītņotiem stieņiem 
(M10), tērauda kabeļiem vai 
metāla stiprinājuma joslām.

Nav būtiski, vai miglas ģenerators 
ir uzstādīts ar plāksni, t.i., vai 
tas ir redzams. Ventilācijas dēļ 
ģeneratoram jābūt uzstādītam 
min. 2 cm zem griestiem.

Uzstādīšana uz griestiem: piekārtiem miglas ģeneratoriem
Metāla plāksne ir paredzēta lietošanai ar slēptiem griestu iekārtām un iekārtām, kurās miglas ģenerators ir piekārts zem griestiem. Šīs vienkāršas un 
efektīvas metāla plāksnes vienīgais mērķis ir nodrošināt ģeneratoram uzticamu atrašanās vietu. Šis risinājums ir izstrādāts: 1) slēptām instalācijām 
griestos, kur miglas ģenerators atrodas zem griestiem un izlaid miglu caur nelielu caurumu. 2) Augstajām griestiem - piemēram, noliktavās un rūpnīcās, 
- ja miglas ģenerators ir redzams, bet ir piekārts zem griestu augstuma, lai ātri aizpildītu telpas grīdu un sienas. Metāla plāksne ir piemērota vītņstieņu, 
tērauda stiepļu vai piestiprināšanas jostu piestiprināšanai pie ēkas konstrukcijas. PROTECT™ pacelšanas rīku var lietot kopā ar metāla plāksni. 

Jaunas regulējamas sprauslas C sērijas modeļiem
PROTECT 800i C™ un 1500i C™ miglas ģeneratoru modeļi tagad ir aprīkoti ar jaunu un uzlabotu apļveida sprauslu, ko var viegli noregulēt, lai novirzītu 
miglu jebkurā virzienā līdz 30 grādu leņķī. Ja nepieciešams, sprauslas leņķi var mainīt citā virzienā.
Sprauslas pagarinājums ir arī pārveidots, lai atbilstu divām jaunajām sprauslām. Tādējādi modeļi 800i C™ un 1500i C™ ir pieejami slēptai instalēšanai, 

tāpat kā i sērijas modeļi.

Viena cauruma regulējama sprausla: elastīga 
miglas regulēšana jebkurā virzienā maks. 30 
grādu leņķī.
Standarta sprausla PROTECT 800i C™ un 1500i C™ 
miglas ģeneratoru modeļiem.

3-caurumu regulējama sprausla: elastīga miglas 
regulēšana 3 virzienos virzienā maks. 30 grādu 
leņķī.
Pieejams PROTECT 800i C™ un 1500i C™ miglas 
ģeneratoru modeļiem.

Pagarinājums regulējamām sprauslām: 
Standarta pagarinājums ar adapteriem 
jaunajām sprauslām. 
Kopējais garums: 18,5 cm.


