
Vi på PROTECT vet hur mycket det betyder för dig som larminstallatör att 
montering av en larmprodukt sker så snabbt, lätt och säkert som möjligt, 
så att du kan komma vidare till nästa kund. Därför tänker vi hela tiden på 
monteringen av dimkanonen och installatörens arbete när vi utvecklar nya 
produkter – ju enklare och smartare, desto bättre för larminstallatören.

På baksidan kan du se hur vårt lyftverktyg, våra munstycken och inner taks-
installation fungerar. Använd QR-koderna på denna sida för att se videor.
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Skanna koden med en smarttelefon och se 
funktionen hos de 4 olika munstyckena.

Skanna koden med en smarttelefon och se 
lyftverktyget vid användning.

Skanna koden med en smarttelefon och se demo-
videon från ett lager med högt till tak, där metall-
plattan används.

Snabbare, smartare och
bättre säkerhetsdimma

Tillbehör:

Innovativ 
säkerhetsdimma

PROTECT:s utvecklingsavdelning arbetar 
hela tiden för att göra dimkanonerna 
och tillbehören bättre och bättre. Till 
nytta för installatörer och användare.

Kontakta
teknisk hotline

Vi sitter beredda vid telefonerna för 
att hjälpa dig med montering och opti-
mering av en diminstallation. Ring och 
fråga efter teknisk hotline.

Kraftigt, blinkande ljus
PROTECT Security Strobe är ett tillbe-
hör till säkerhetsdimma. Den diskreta 
lampan avger 4-6 ljusblixtar i sekunden 
och gör det ännu mer kaotiskt och 
stressande att vara tjuv.

Ett inferno av oljud
PROTECT Security Sounder är ett tillbe-
hör till säkerhetsdimma. Den diskreta 
sirenen avger upp till 120 dB (A) och 
förvandlar inbrottstjuvens arbetsplats 
till ett outhärdligt helvete av oljud.
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Lyftverktyget är en god hjälp vid 
montering i innertak.
Se demo-video på 
www.protectglobal.se. 

Lyftverktyget kan användas 
tillsammans med metallplattan 
till nedsänkta installationer. Se 
nederst.

De självlåsande trissorna på 
lyftverktyget gör det möjligt att 
utföra monteringen av bara en 
person.

Den färdigmonterade inner-
taksinstallationen.

Lyftverktyget halverar arbetstiden vid montering i innertak
Lyftverktyget är montörens hjälpverktyg för montering av PROTECT:s dimkanoner i innertaket. Trots den lägre monteringsvikten hos PROTECT:s 
senaste serie maskiner har lyftverktyget utvecklats för att göra arbetet ännu säkrare och snabbare för montörerna. Nu kan en innertaksmonter-
ing utföras av bara en person! Lyftverktyget är en mindre engångsinvestering för våra återförsäljare, som kan väsentligen öka effektiviteten ute 
hos kunden. Se demovideo av lyftverktyget vid användning på www.protectglobal.se.

Lyftverktyget tas bort, och det 
fi nns nu gott om plats för att 
koppla ström- och signalkablar.

Till sist skjuts dimkanonen hela 
vägen upp till metallplattan, och 
skruvarna dras åt helt. 

Metallplattans utskärningar 
kan användas till exempelvis 
gängstång (M10), stålvajer och 
patentband.

Dimkanonen kan hänga med/
utan metallhölje – synlig eller ej. 
Av värmehänsyn bör maskinen 
hänga 2 cm över ett nedsänkt 
innertak.

Innertaksupphängning: När dimkanonen ska hänga fritt
Metallplattan kommer till användning vid dolda innertaksinstallationer och för installationer där dimkanonen ska hänga fritt. Den enkla och 
effektiva metallplattan har ett ändamål: Att få dimkanonen att “sväva” stabilt och säkert i luften. Lösningen används vid två tillfällen: 1) Vid 
dolda innertaksinstallationer, då dimkanonen ska hänga strax ovanför ett nedsänkt innertak och skjuta ned genom ett litet hål. 2) Vid stora 
takhöjder – till exempel lager- och fabrikshallar – där dimkanonen monteras synligt och nedsänkt, så att dimman snabbare träffar golv och väg-
gar. Metallplattan är förberedd för gängstång, stålvajer och patentband som fastsättning till byggkonstruktionen. PROTECT’s lyftverktyg ovan 
kan användas tillsammans med metallplattan.

Munstycken för korrekt vinkling av dimman
En dimkanon är korrekt placerad när dimman har fritt utlopp, när dimman ögonblickligen täcker möjliga tillträdesvägar och när dimkanonen 
hänger utom räckhåll. Detta är möjligt med PROTECT:s fyra vinklingsmunstycken. Alla PROTECT:s dimkanoner levereras med ett standardmun-
stycke. For att kunna vinkla dimman optimalt är ett 30-graders munstycke oftast att föredra (gäller ej Xtratus). För dolda lösningar går det att 
beställa ett förlängningsstycke (bara ett per dimkanon). Se demovideon om munstyckenas funktion på www.protectglobal.se.

Standardmunstycke:
Leder dimman rakt fram. 
Levereras som standard på 
alla PROTECT:s dimkanon-
er (gäller ej Xtratus).

30° munstycke: Leder 
dimman 30 grader nedåt 
eller åt sidan. Möjlig-
gör hög placering av 
dimkanonen och fl exibel 
vinkling.

3-håls munstycke:
Sprider dimman snabbt 
och effektivt i tre 
riktningar. För modell 
600i/1100i/2200i.

3-håls/30° munstycke 
(kombi): Fungerar som 
3-håls munstycke, men kan 
rikta dimman 30 gra der 
nedåt eller åt sidan. För 
modell 600i/1100i/2200i.

Munstycks-
förlängare: För 
dolda installatio-
ner. För modell 
600i/1100i/2200i.
Total längd: 15 cm.


