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- A legátfogóbb megoldás

1

Ködgenerátorunk minden
igénynek megfelel
A köd bármilyen helyiséget megvéd,
függetlenül attól, hogy mekkora a mérete,
milyen az elrendezése.

2

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.

3

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.

4

Helyi képviselet, jobb szolgáltatás
A PROTECT kereskedelmi
képviselettel rendelkezik
Magyarországon, hogy gyorsabb
és jobb szállítást, szolgáltatásokat biztosítson.

5

Kölcsönösen előnyös üzleti lehetőség
Innovatív ködvédelmi megoldásainkat akkreditált partnerek/
forgalmazók és telepítők segítségével értékesítjük.
Üzleti modellünk a legmegbízhatóbb a biztonsági ködvédelmi iparban. Világszerte
számos telepítői kapcsolatunk
bizonyítja, hogy stratégiánk
kiﬁzetődik.

6

Minden információ a
PROTECT applikációban
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.

Bízhat termékeinkben
A PROTECT ködfejlesztő rendszer gyártó a legtöbb országos
termékjóváhagyással, tanúsítvánnyal rendelkezik világszerte.
Mindegyiket bemutatjuk a
protectglobal.co.hu oldalon.

9

Segítséget és támogatást nyújtunk
Értékesítési csatornánkon
mindenki számára ingyenes
értékesítési és műszaki képzést
kínálunk. Az oktatás személyes
találkozókon és e-learning keretében történik.
A technikai, értékesítési és
marketingtámogatás ingyenes
és elérhető munkaidőben.

10 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!

11 Részesüljön innovatív termékeinkből
Specialisták, innovatívak és
elkötelezettek vagyunk a biztonsági ködvédelem területén.
Folyamatosan jobb és intelligensebb termékeket fejlesztünk
telepítőink és felhasználóink
javára.

12 Nagyobb helyiségeket is megvédhet
biztonsági köddel!
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beállításával - alkalmas arra,
hogy az első ködképzés után
rövid idővel a helyiség további
részeit is beborítsa köddel.
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13 Könnyű és gyors folyadékcsere
Erős ködfolyadék-tartályaink intelligens rendszerrel biztosítják
a folyadékok szivárgásmentes,
gyors és egyszerű cseréjét.
Ködgenerátor modelljeinknek
feléhez, alacsony költségű,
eldobható folyadékzacskókat
használunk.

14 Csendes ködgenerátor a jobb élményért
100% -osan csendes hűtési rendszerünk lehetővé teszi, hogy a
vállalkozására koncentráljon és
összpontosítson. A ködgenerátor
működése észrevétlen marad.

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

16 Hosszabb az akkumulátor élettartama
ÉLETTARTAM

A hőmérséklet lényegesen
befolyásolja az akkumulátorok
élettartamát.

PROTECT

Versenytárs

19

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

46

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

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

19 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.

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

21 Válassza ki a leghatékonyabb fúvókát
Legtöbb ködgenerátorunk
részére négy különböző szögű
fúvóka közül választhat: egyvagy háromlyukas, egyenes,
vagy 30°-os.

22 Fúvókahosszabító

a rejtett telepítésekhez
Ha szeretné, hogy a ködgenerátor aktiválódjon a falon lévő
lyukon keresztül, használjon
fúvókahosszabbítót! Megfelelő
helyet, és természetes hűtést
biztosít a ködgenerátor körül.

23 Könnyen szerelhető
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Denne side op ved vandret montering.
Denne side opp ved vannrett montering.
Denna sida upp vid montering i tak.
Deze kant boven bij een horizontale installatie.
Bei horizontaler Installation diese Seite nach oben ausrichten.
This side up when installing horizontally.
Positionner ce côté au dessus pour une installation horizontale.

I

Lato superiore in caso di installazione orizzontale.

E

Poner este lado arriba cuando se instale horizontalmente.

RUS

Этой стороной вверх, при горизонтальной установке.
Colocar este lado para cima para instalações na horizontal

208

P

A fúrási sablon biztosítja, hogy
a ködgenerátort egyenesen
rögzítse a falon, és ne fúrjon a
szükségesnél több lyukat.

69

DK

Afstand til væg og loft skal være min. 100 mm (for at sikre luftcirkulation omkring
tågekanonen). Hver skrue fastgøres, så at de har en holdekraft på 35 kg.

N

Avstand til vegg og tak skal være min. 100 mm (for å sikre
luftsirkulasjon omkring tåkekanonen). Hver skrue festes slik
at de har en holdekraft på 35 kg.

S

Avstånd till vägg eller tak skall vara minst 100 mm (för att
säkra luftcirkulation runt om maskinen). Säkerställ att varje
skruv kan hålla en vikt på 35 kg.

NL

De afstand tussen de muur en het plafond moet minimaal 100 mm zijn
(om zeker te zijn van voldoende ventilatie om het mistkanon). Elke
schroef moet zo bevestigd zijn zodat hij een draagkracht van 35 kg. heeft.

D

Der Sicherheitsabstand zwischen Wand oder Decke sollte min. 100 mm betagen
(um die Luftzirkulation des Nebelgerätes zu gewährleisten). Die Tragkraft jeder
verwendeten Montageschraube sollte 35 kg betragen.

GB

Distance to wall and ceiling must be minimum 100 mm (to secure circulation of air around the
Fog Cannon). Each screw must be fixed so that they have a holding strength of 35 kg.

F

La distance minimum entre le mur et le plafond doit être de 100 mm (pour une libre circulation
d’air autour). Chacune des vis doit pouvoir supporter une charge de 35 kg .

I

Per assicurare la corretta ventilazione al sistema, la distanza minima dalle pareti e dal soffitto
deve essere di 100 mm Il fissaggio di ogni vite deve garantire il sostentamento di un peso di 35 kg.

E

La distancia mínima hasta la pared o techo debe ser de 100 mm (para asegurar la circulación del
aire alrededor de los generadores de niebla). Cada tornillo debe estar bien apretado para así
tener una capacidad de carga de 35 kg.

RUS

Расстояние от стены или потолка должно быть минимум 100мм (для обеспечения
необходимой циркуляции воздуха). Каждый винт должен быть закреплен таким образом,
чтобы выдерживать нагрузку 35кг.

P

A distância mínima até à parede ou teto deve ser de 100 mm (para assegurar a circulação de
ar ao redor do canhão de névoa). Cada parafuso deve estar bem apertado de forma a ter uma
capacidade de carga de 35 kg.
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24 Legyen hatékony és gyors
Az emelőeszköz lehetővé teszi,
hogy egy ember is elvégezze
a ködgenerátor telepítését.
A munka biztonságosabb és
gyorsabb, nem veszélyezteti a
telepítő testi épségét.

25 Speciális rögzítőlemez
A fém rögzítőlemez stabilizálja
a ködgenerátort, ha azt nem a
mennyezethez rögzítik.
Nagyon hasznos magas helyiségekben, hogy a köd hatékonyabban és gyorsabban beborítsa
a védendő tárgyakat.

26 Rejtett ködgenerátor:

Könnyű telepítés és szerviz
A ködképzési irányt 180 fokkal
is megfordíthatja, így hátrafelé
fog működni a ködgenerátor.
Ajánlott a rejtett telepítésekhez, így pénzt takarít
meg a telepítés és szerviz
alkalmával. A rejtett telepítés
elegáns, és meglepi a behatolókat.

27 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.

28 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.

29 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:

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

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:

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

30 Minden ködgenerátor összes

adata egyetlen IntelliBox-ban
Vezérlőegység a könnyebb
telepítéshez, szervizeléshez és
a vezeték nélküli vezérléshez.
Az aktuális állapotot és a
hibaüzeneteket egyértelműen
megjeleníti a kijelzőn. Egyetlen IntelliBox képes akár 16
ködgenerátor vezérlésére. Az
IntelliBox USB és IP-változatban
rendelhető.

31 Bővítse különféle hasznos

funkciókkal a ködgenerátort

A MultiCard bővítőkártya segítségével a távfelügyelet a
szervizkiszállás előtt képes azonosítani a hibát. Ezzel időt
és pénzt takarít meg. Szintén egyszerű
és megbízható pánikgomb funkció,
valamint egyedi bankautomata
védelem, és még
sok egyéb.

32 Távoli hozzáférés a ködgenerátorhoz
Szerviz és távolsági hibaelhárítás interneten keresztül. Az
IPCard bővítőkártya nem csak nagyobb rugalmasságot és
költségcsökkentést nyújt, hanem kiterjedt szolgáltatási lehetőségeket és
egy pánikgomb megoldást is.

33 Integrálja a riasztórendszer

és a ködgenerátor szoftverét

Az UniBusCard bővítőkártya egyesíti az IntelliBox és az
IntelliSuite előnyeit az épület riasztórendszerében. A ködgenerátor késöbbi beállítása és konﬁgurálása
elvégezhető egy kattintással.
A ködgenerátor minden funkciója
beilleszthető a riasztórendszer
beállítási menüjébe.

34 Hatékony hibaelhárítás és szerviz
Az IntelliSuite diagnosztikai
szoftverrel hatékony telepítést,
szervizt és hibaelhárítást végezhet. Kiolvashatóak a ködgenerátor valós idejű adatai és
áttekinthető a memórianapló.

35 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.

36 Integrálja a távfelügyelet

és a ködgenerátor szoftverét

API

APPLICATION
PROGRAMMING
INTERFACE

A PROTECT biztosítja a
megfelelő programkódokat
ahhoz, hogy a távfelügyeleti
központok képesek legyenek
integrálni a ködgenerátor
telepítések irányítását a saját
felhasználói felületükbe.
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