
Na PROTECT, sabemos como é importante que os Parceiros ou
Integradores de instalação de alarmes sejam capazes de instalar um 
produto de alarme facilmente, rapidamente, e melhor possível para que 
você possa passar para o próximo cliente. Portanto, estamos sempre
pensando em como otimizar a instalação ao desenvolver novos produtos
- quanto mais simples e inteligente a instalação, melhor é para o parceiro 
de instalação de alarme.
Na página oposta você pode ver como funcionam nossas montagens de
bicos, ferramenta de içamento ao teto. Use os códigos QR nesta página 
para ver os vídeos.
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Digitalize o código com um smartphone para ver 
como funcionam os quatro bicos diferentes.

Digitalize o código com um smartphone para ver a 
ferramenta de içamento em uso.

Digitalize o código com um smartphone para ver 
um vídeo de demonstração de um armazém de
teto alto onde a placa de metal é usada.

Soluções de névoa de segurança mais 
rápidas, inteligentes e melhores

Acessórios:
Névoa de 
segurança  
inovadora

Os desenvolvedores da PROTECT sempre
trabalham duro para fazer geradores 
de névoa e acessórios melhores e mais 
inteligentes – benéfi co para instaladores 
e usuários de alarmes. Muitos dos
produtos da PROTECT nascem em
colaboração com os Parceiros ou
Integradores de instalação de alarme.

Entre em 
contato com 
a assistência 
técnica

Estamos à espera nos telefones, pronto 
para ajudá-lo a montar e otimizar um 
gerador de névoa. Ligue para nós e 
peça por assistência técnica.

Luz poderosa e brilhante
O PROTECT Security Strobe é um efi caz
acessório de gerador de névoa. Esta 
discreta luz estroboscópica faz 4-6 
fl ashes por segundo e ajuda a colocar o 
máximo de pressão sobre o ladrão.

Um inferno constante
Security Sounder é um efi caz acessório 
do gerador de névoa. Este discreto 
sounder Emite um insuportável, mas 
inofensivo, ruído que atrai a atenção e 
força os assaltantes a fugir.
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A ferramenta de elevação é uma 
grande ajuda para instalações de 
teto. Veja o vídeo de
demonstração em
www.protectglobal.com

A ferramenta de elevação pode 
ser utilizada juntamente com a 
placa de metal para instalações 
de teto falso. Ver abaixo.

As polias de travamento 
automático da ferramenta de 
elevação possibilitam que a
instalação seja realizada por 
apenas uma pessoa.

A instalação montada no teto.

Tempo de instalação na metade com a ferramenta de elevação 
A ferramenta de içamento é uma grande ajuda para Parceiros ou integradores de instalação de alarme ao instalar o gerador de névoa PROTECT no teto. 
Apesar do menor peso da nova gama PROTECT de geradores de névoa, a ferramenta de elevação foi desenvolvida para tornar a tarefa ainda mais fácil 
e rápida para os montadores. Agora o gerador de névoa pode ser instalado no teto por apenas uma pessoa! A ferramenta de içamento reutilizável é um 
pequeno investimento único para nossos revendedores, que pode aumentar a efi ciência consideravelmente no local dos clientes. 
Veja o vídeo de demonstração da ferramenta de içamento em uso em www.protectglobal.com.

A ferramenta de elevação foi 
removida e agora há espaço 
sufi ciente para conectar os cabos 
de alimentação e de sinal.

Finalmente, o gerador de névoa 
deve ser empurrado para a 
direita contra a placa de metal 
e os parafusos completamente 
apertados.

As fendas e furos na placa de 
metal podem, por exemplo, ser 
utilizados para hastes roscadas 
(M10), cabos de aço ou faixas de 
fi xação metálicas.

É opcional se o gerador de névoa 
é instalado com uma cabine, isto 
é, se é ou não visível. Por razões 
de ventilação, o gerador deve ser 
instalado no min. 2 cm abaixo do 
teto suspenso.

Montagem no teto: Para gerador de névoa suspenso
A chapa de metal é para uso com instalações de teto oculto e para instalações onde o gerador de névoa é suspenso abaixo do teto. A única fi nalidade 
desta placa de metal simples e efi caz é garantir que o gerador de névoa está fi rmemente posicionado. Esta solução é projetada para: 1) Instalações de 
teto ocultas onde o gerador de névoa fi ca logo acima de um teto suspenso e emite a névoa através de um pequeno buraco. 2) Os tetos altos - por exemplo 
em armazéns e fábricas - onde o gerador de névoa é visível mas é suspenso abaixo da altura do teto assim que a névoa enche rapidamente a sala para 
fora ao assoalho e às paredes. A chapa metálica é preparada para barras roscadas, fi os de aço ou fi ta de fi xação para fi xação à estrutura do edifício. A 
ferramenta de elevação da PROTECT pode ser usada com a placa de metal.

Bicos para direcionar a névoa 
Um gerador de névoa é instalado corretamente quando a névoa é capaz de se dispersar livremente, quando a névoa cobre imediatamente todas as 
entradas possíveis e quando o gerador de névoa é instalado fora do alcance do ladrão. Todas estas condições podem ser satisfeitas usando os quatro 
bicos inclinados da PROTECT. Todos os geradores de névoa PROTECT são fornecidos com um bico padrão. Para angular a névoa, um bico de 30 graus é 
recomendável (exceto Xtratus). Para soluções ocultas, é possível encomendar uma peça de extensão (15 cm). Veja o vídeo de demonstração mostrando 
os efeitos de cada bico em www.protectglobal.com.

Bico padrão: Direciona a 
névoa para a frente.
Fornecido como padrão 
em todos os geradores de 
névoa PROTECT (exceto o 
Xtratus).

Bico 30°: Direciona a 
névoa 30° para baixo ou
de lado. Torna possível 
posicionar o gerador de 
névoa no alto, com uma 
inclinação fl exível.

Bico de três furos:
Dispersa a névoa
rapidamente e efi cazmente 
em três direções.
Para os modelos 600i / 
1100i / 2200i.

Bico de três furos / 30° 
(combi): Funciona como 
o bico de três furos, mas 
também pode direcionar 
a névoa 30° para baixo ou 
para os lados. Para os mod-
elos 600i / 1100i / 2200i.

Extensão do bocal
Peça: Para insta-
lações unifi cadas. 
Para os mod-
elos 600i / 1100i / 
2200i. Comprimento 
total: 15 cm.


