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- A legátfogóbb megoldás
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Ködgenerátorunk minden
igénynek megfelel
A köd bármilyen helyiséget megvéd,
függetlenül attól, hogy mekkora a mérete,
milyen az elrendezése.
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Akár magánlakások részére is
A PROTECT ködgenerátor minden
igénynek megfelel, akár a magánlakásokba is. A ködgenerátor és az
Xtratus modell árát is a lakástulajdonosok pénztárcájához alakítottuk.
Az Xtratus szabadalmaztatott rögzítési technikája lehetővé teszi a sarokba illesztést. Ennek köszönhetően,
a ködgenerátor elegánsan illeszkedik
bármely helyiségbe.
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Akár öt év garancia ingyen!
Ha kitölti, és elküldi a garancia
űrlapot a weboldalunkon, akkor
újonnan telepített ködgenerátorához 3 év további garanciát kap.
Így a garanciája akár 5 év lehet*!
A további 3 éves garancia ingyenes!
* A garancia kezdete minden esetben az a dátum, amikor a termék
elhagyja a gyárat.
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Helyi képviselet, jobb szolgáltatás
A PROTECT kereskedelmi
képviselettel rendelkezik
Magyarországon, hogy gyorsabb
és jobb szállítást, szolgáltatásokat biztosítson.

Minden információ a
PROTECT applikációban
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A PROTECT alkalmazás bemutatja a koncepciót, a
termékeket és a felhasználási lehetőségeket. Tekintse
meg videóinkat, olvassa el a
válaszokat és érveket! Elérhető
okostelefonokhoz és táblagépekhez (iOS és Android).
A letöltési linkek megtalálhatók
a honlapunkon.

Megvédjük a telepítőket
és felhasználókat
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Ködgenerátoraink hatósági
jóváhagyásokkal és tanúsítványokkal rendelkeznek, megfelelnek az IEC
62642-8 (EU szabvány: EN 50131-8) Biztonsági ködfejlesztő berendezések szabvány szerinti követelményeinek. Az IEC
szabvány előírja a személyek védelmét a
telepítés és a használat során, és előírja
a minimális megfelelő teljesítményt,
amit a felhasználók elvárhatnak.
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Bízhat termékeinkben
A PROTECT ködfejlesztő rendszer gyártó a legtöbb országos
termékjóváhagyással, tanúsítvánnyal rendelkezik világszerte.
Mindegyiket bemutatjuk a
protectglobal.co.hu oldalon.
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Ön is részesülhet tapasztalatainkból
Több mint 80 ezer eladott
ködgenerátorral, jelenlétünkkel
több mint 50 országban, világpiaci vezetők vagyunk.
Referenciákkal rendelkezünk az
Egyesült Államok 500 legnagyobb árbevételű nyílt részvénytársaságai (Fortune 500) között
is!

Nagyobb helyiségeket is megvédhet
biztonsági köddel!
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A pulzáló funkció - az időzítés
beállításával - alkalmas arra,
hogy az első ködképzés után
rövid idővel a helyiség további
részeit is beborítsa köddel.
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10 Csendes ködgenerátor a jobb élményért
100% -osan csendes hűtési rendszerünk lehetővé teszi, hogy a
vállalkozására koncentráljon és
összpontosítson. A ködgenerátor
működése észrevétlen marad.

11 Az áramkimaradás sem probléma
A nagy teljesítményű akkumulátorok fenntartják a működést
hálózati feszültség kimaradása
esetén is.

12 Hosszabb az akkumulátor élettartama
ÉLETTARTAM

A hőmérséklet lényegesen
befolyásolja az akkumulátorok
élettartamát.

PROTECT

Versenytárs
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46

Az alacsonyabb belső
hőmérséklet miatt a Protect
ködgenerátorok több évig
működnek.
HŐMÉRSÉKLET °C

13 Szabotázsvédelem
A ködgenerátorok burkolatai
ütésálló acélból készülnek,
szinte lehetetlen azokat
összetörni. A ködgenerátor
megrongálásának kísérlete
esetén is védelmet nyújtanak.

14 Bízhat a ködgenerátorban
Egyszerű a rendszer állapotának
ellenőrzése az eszköz burkolatán keresztül.
Érezze magát biztonságban
tudva, hogy tökéletesen
működik!

15 Az ügyfelek nem maradnak
ködgenerátor nélkül

Szervizeljen szinte mindig
a helyszínen, a ködgenerátor leszerelése nélkül – ezzel
munkaerőt takarít meg. Nem
kell elszállítani az eszközt,
ezért kevesebb a leállás,
minimálisra csökken a védelem
nélküli idő.

16 Rugalmas elhelyezés
Ködgenerátoraink különféle
pozícióban helyezhetők el a
falon, vagy a mennyezeten.
Rejtett telepítés is megoldható,
ami elegáns és diszkrét.

17 Rugalmas védelem mobil
ködgenerátorral

A mobil ködgenerátor különösen az építőipar számára
ajánlott. Előzze meg a vandalizmust és a lopást az épület
átadását megelőzően. Ezután
helyezze át a ködgenerátort
a következő telephelyre. Védi a
készülékeket, a belteret és az
építőanyagokat.

18 Ártalmatlan köd
A PROTECT biztonsági köd
teljesen ártalmatlan az emberek és az állatok egészségére. Nem károsítja az
elektronikai berendezéseket,
raktárkészletet. A megfelelően
méretezett ködgenerátor nem
hagy nedves nyomot vagy
foltot.

PROTECTGLOBAL.CO.HU

19 Termékfelelősség világszerte
Certificate of Insurance

General Third Party and Products Liability
This is to certify that the policy designated below, affording coverage as outlined below, has been
issued by Tryg and is now in force subject to all its terms per 1.1.2009
Coverage:

Commercial and Product Liability Insurance

Policy No:

670-8.021.733

Name of Insured:

Protect A/S
Jegstrupvej 30
DK – 8361 Hasselager
Denmark

Nature of Business:

Production and sale of smoke/fog cannons, including strobe light.
Furthermore, sale of accessories in the form of:
• Smoke protection fluid – refill
• Stroboscope flash – further protection
• Digital speaker providing information on the functioning/performance
of the cannon
Including installation which is solely carried out by the use of
subcontractors.

Geographical Scope:

Termékeink megbízhatóak, panaszmentesek, dán tervezés és
kiváló minőség jellemző rájuk.

Worldwide

Sums Insured:

DKK 30,000,000 in the aggregate for bodily injury and/or property
damage per insurance year.

Period of Insurance:

01.01.2009 until 01.01.2010

A PROTECT pénzügyileg erős
vállalat, amely teljes körű
termékbiztosítással rendelkezik.

This certificate has been issued solely as information and gives no rights to the holder. The
certificate does not improve, extend or change the coverage of the above policy.
Date of issue:

20.02.2008

Issued by:

Tryg
Klausdalsbrovej 601
DK-2750 Ballerup, Denmark

(TrygVesta Forsikring A/S Bus.Reg.No. 24260666)

Ilsebeth Lausten
Underwriter

20 Állandó felügyelet
Az IntelliCloud ingyenes felhőmegoldás, amely lehetővé
teszi, hogy csoportosítsa ügyfeleit és regisztráljon
minden telepített
ködgenerátort, amelyeket
az interneten keresztül
könnyedén megﬁgyelhet.
A ködgenerátor e-mail
értesítést küld, ha
szervizkiszállás
szükséges.

