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Dimmans riktning och utveckling vid 
punktskydd illustreras med pilarna. 
Efter den första, omedelbara säkrin-
gen av det mest värdefulla (1) breder 
dimman ut sig i resten av rummet (2). 
Väggar och golv är effektiv hjälp för 
dimman att snabbt sprida sig i andra 
riktningar.

Fullskydd

Punktskydd eller fullskydd?
Punktskydd och fullskydd/totalskydd är två principer för täckning med 
säkerhetsdimma. Rummens inredning och värdeföremålens placering är 
avgörande för val av metod.

Punktskydd: Det mest värdefulla först
Med punktskydd döljer dimman värdeföremålen på kortast tid – det vill säga några få sekunder. 
Denna metod är idealisk när man vill täcka in delar av ett rum – några exempel är omedel-
bart stöldskydd av till exempel kassaskåp, smyckes-montrar, cigaretter och alkohol, vapenskåp, 
nyckel skåp osv. Bl.a. affärskedjan Matas använder punktskydd för att skydda hyllorna med de 
dyraste makeup- och parfymprodukterna. STARK och andra byggmarknader skyddar på samma 
sätt sina dyraste elverktyg.

Efter bara 20 sekunder har dimman brett ut sig till andra delar av rummet, och beroende på 
rummets storlek och inredning samt dimkanonens kapacitet kan dimman fullskydda hela loka-
len! Om rummet är för stort för både punkt- och fullskydd med en enda dimkanon, väljer man 
ofta en kompletterande dimkanon som monteras för fullskydd. Helgardering med både punkt-
skydd och fullskydd ger tjuven svårast förhållanden för att stjäla något.

Fullskydd är som en ogenomtränglig mur
Man kan också välja komplett säkring av ett rum eller en byggnad. Det uppnår man med en el-
ler fl era dimkanoner. Till och med de största produktions- och lagerhallar kan fullskyddas med 
dimma. Fullskydd används i alla branscher och lokaler, men särskilt i butikernas entréområden 
och i kontorsmiljöer. Vid ramningsangrepp och skadegörelse är det också en fördel att fullskydda 
med dimma, så att de objudna gästerna inte kan se och arbeta.
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Fullskydd med dimma handlar bara 
om en sak: Så mycket dimma i hela 
rummet, att allt täcks snabbast möj-
ligt! Behovet av antal dimkanoner och 
deras prestanda avgörs av rummets 
storlek och inredning.
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Punktskydd

Kontakta teknisk hotline
Kontakta oss för hjälp med dimensionering 
och montering. Fråga efter teknisk hotline.

Anmäl dig till teknisk 
utbildning
Få papper på din kunskap med en kurs i 
allt som rör dimensionering, installation 
och service. Kontakta oss och hör efter.


