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A PROTECT 
KÖDVÉDELEM

másodpercek alatt megóvja vagyontárgyait, 
lehetetlenné teszi a lopást!



A PROTECT a világ legnagyobb biztonsági
ködfejlesztőrendszer-gyártója, betörés, rablás és
vandalizmus elleni védelemre. Egyben a
 leggyorsabban növekvő vállalat az iparágban.

Azzal értük el ezt a pozíciót, hogy innovatívak  
vagyunk, ügyfeleink számára hozzáadott értéket 
teremtünk.

A PROTECT-nél az innováció a génjeinkben van. Arra 
törekszünk, hogy a legjobb és legértékesebb bizton-
sági rendszereket kínáljuk ügyfeleinknek a piacon.

Olykor a biztonságiköd-iparág Mercedesének
neveznek minket, mert megoldásaink nem mindig a
legolcsóbbak, de feltétlenül a legjobbak!

Minden állításunkat alá tudjuk támasztani. Termé-
keink megfelelnek az IEC 62642-8 világszabványnak, 
valamint az európai EN 50131-8 szabványnak, a 
minőséget a hatóságok az egész világon tanúsítják. 
Termékeinkre akár 5 év garanciát vállalunk, mert 
bízunk a minőségben.

Ködgenerátoraink bármely helyiségben használ-
hatók, a nagy alapterületű raktáraktól a magán-
lakásokig. A biztonsági köd nem hagy semmilyen 
nyomot vagy szagot.

Ezért 2001 eleje óta, világszerte 80 ezer PROTECT 
ködgenerátort telepítettek már.

Termékeinket több mint 50 országban, 6 kontinen-
sen értékesítik. Nem tervezünk lassítani.

Tények:
• Alapítás éve: 2001-ben
• Székhely: Aarhus, Dánia
• A termelőegységek Lettországban 

és Dániában működnek
• 32 alkalmazott
• Tulajdonos 2017 februárja óta: Genua A/S
• AAA hitelminősítés 5 egymást követő évben
• Kétszeri Børsens Gazelle (dán növekedési díj) 

díjazott 
• Az Év Biztonsági Társasága Dániában 2011-ben

SZAKÉRTOK A BIZTONSÁGI 
KÖDVÉDELEMBEN



MÁSODPERCEK ALATT 
MEGVÉDJÜK VAGYONTÁRGYAIT!

Ha a bünöző betöri az ablakot, a mozgásérzékelő
jelez. A riasztórendszer és a ködgenerátor be-  
kapcsol, a helyiség másodpercek alatt fehér, sűrű,
száraz köddel telik meg. A betörő a saját kezét sem
láthatja! Az egyetlen, amit tehet, hogy megfordul
és menekül, ugyanarra, ahonnan bejött.

A ködfejlesztő berendezés generátora fűtőegységet 
használ, hogy az egészségre ártalmatlan folyadékot 
mesterséges ködhullámokká alakítsa át, ami akadá-
lyozza a tájékozódást. Mindez néhány másodpercen 
belül történik!

A biztonsági köd sűrű és ártalmatlan, hasonlít a
színházakban, koncerteken használatos 
megoldáshoz.

A köd akár egy óráig is a védett helyiségben marad-
hat. Ha a betörő megpróbál visszajönni, a ködkép-
zés újra indul.

A PROTECT ködgenerátorokat úgy tervezték, hogy 
a legtöbb helyiségbe telepíthetők legyenek.
Láthatóan, vagy elegáns, rejtett megoldásként is.

A biztonsági köd aktív 
megoldás, a betörő, 
vagy rabló másodper-
ceken belül feladja 
behatolási szándékát, 
és elmenekül.

A betörés után gyorsan
és erőfeszítésmentesen
folytathatja tevé-     
kenységét. A rendszer
olcsóbb, mint azt a
legtöbben gondolnák.
Egyes biztosítótár-
saságok kedvezményt
adnak a díjaikból, ha
ködvédelmi rendszert
telepít.

A PROTECT több 
mint 50 országban 
van jelen. Gyors 
szállításra, műszaki 
támogatásra és 
kiváló szolgáltatásra 
számíthat. Számos 
elégedett ügyfélünk 
van világszerte.

Saját kutatás-
fejlesztési és ter-
melési részlegeink 
vannak, a műszaki 
támogatást szakértők 
látják el. Ügyfeleink 
nagyra értékelik pro-
fesszionális szakmai 
támogatásunkat!

Hat ködgenerátor
modellünk közül
választhat, amelyek
megfelelnek a
különböző helyiségek
méretének. Az Ön
egyedi igényeihez   
igazodva telepíthetők.

Tanfolyamokat és 
e-learning pro-
gramokat tartunk 
rendszeresen a 
műszaki kérdésekről, 
összeszerelésről és 
szervizelésről. Ez biz-
tosítja a felhasználók 
számára a kiváló 
minőségű telepítést.

Ha a weboldalun-
kon regisztrál, akár 
5 éves garanciát 
adunk a ködgenerá-
torainkra. Biztosak 
vagyunk a kiváló 
minőségükben.

A biztonsági köd 
hatékony a betörés, 
rablás és a vandaliz-
mus ellen. A ködkép-
zés automatikusan 
indítható beépített 
érzékelőkkel, kézi 
pánikgombbal vagy a 
távfelügyeleti
központból.
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Xtratus 
Elegáns kivitelű ködgenerátor 
lakások és kisebb irodák 
védelmére.

600i 
Többnyire üzletekben és 
irodákban használják. A 
legnépszerűbb termék.

IntelliBox IP/USB
Vezérlőegység akár 16 ködgen-
erátor jeleinek elemzéséhez, 
egyetlen rendszerben.

ZOLO
GSM-alapú riasztórendszer, 
amely vezeték nélkül vezérli a 
ködgenerátort.

QUMULUS
Elegáns ködgenerátor lakásokba 
és irodákba.

Kiegészítők
Különböző szögű fúvókák, köd-
folyadék, fémlemez rejtett 
telepítéshez, stb.

1100i 
Erős ködgenerátor, amit 
üzletekben, raktárakban és 
irodákban egyaránt használhat.

IntelliCloud
Távolról felügyeli a ködgenerá-
torokat napi 24 órában és érte-
sít, amikor szervizkiszállásra van 
szükség. Használata ingyenes.

FOQUS
Kompakt ködgenerátor az 
üzletek kis helyiségeibe.

2200i 
A világ legerősebb ködgenerá-
tora! Ideális nagy raktárak és 
bevásárlóközpontok védelmére.

API-képesség
Programkódokat tudunk bizto-
sítani a biztonsági ködvédelem 
integrációjára az ügyfél saját 
szoftveres környezetében.

További jellemzők
Bővítse további funkciókkal a 
ködgenerátort! Ilyen például az 
IP-kapcsolat és a pánikgomb. 
Három különböző bővítőkártyát 
kínálunk.

API APPLICATION 
PROGRAMMING 
INTERFACE



A PROTECT biztonsági köd-
védelem termékeit, szolgál-
tatásait világszerte több mint 
50 országban értékesítik - ez a 
szám folyamatosan emelkedik.

Termékeinket a partnerek és
riasztórendszer-telepítők segít-
ségével értékesítjük a végfel-
használók számára. Tisztában
vagyunk azzal, hogy a telepítők
vannak a legközelebbi kapcso-
latban olyan cégekkel, vagy
lakástulajdonosokkal, akik ilyen
biztonsági megoldást igényel-
nek.

Üzleti modellünk a legmegbízhatóbb az iparág-
ban. Teljes támogatást kínálunk az értékesítés, 
a műszaki szolgáltatás és a marketing területén, 
kiváló ár-érték arányt garantálunk.

A PROTECT ködgenerátorokat és folyadékokat füg-
getlen laboratóriumok vizsgálták be, és látták el 
tanúsítvánnyal világszerte.

Napi szinten kapcsolatot tartunk a riasztórendsze-
reket telepítő cégekkel. Néhány közülük: G4S,
Stanley Security, ADT, Chubb, Securitas, Nokas.

Szorosan együttműködünk a nemzeti 
rendőrségekkel, a tűzoltósággal és a biztosító tár-
saságokkal is, amelyek kiemelten ajánlják rendkívül 
hatékony és egészségre ártalmatlan biztonsági me-
goldásainkat.

EROS ÜZLETI KONCEPCIÓ



ÜGYFELEINK
ELÉGEDETTEK!

VÁLLALKOZÁSOK MAGÁNLAKÁSOK
A biztonsági köd az egyéni felhasználók számára is
hatékony védelmet nyújt. Legyen az a művészet, az
ékszerek, a bútorok, a készpénz, a hi-fi, az autók,
a fegyverek és még sok más védelme. Semmi sem
rosszabb, mint a pótolhatatlan értéktárgyak elvesz-
tése.

Leginkább a privát és exkluzív üzletek számára
javasolt a rejtett telepítés. Ebben az esetben a fal
vagy a mennyezet mögött helyezzük el a ködge-    
nerátort. Ez elegáns megoldás, amely extra 
meglepetést jelent a bünözők számára.

Néhányan 
végfelhasználóink 

közül, akiket a 
PROTECT biztonsági 
köd naponta véd a 

betöréstől, rablástól vagy 
vandalizmustól.

Megoldásaink nem korlátozódnak egy meghatározott
ügyfélcsoportra. Ködgenerátoraink túlnyomó több-
sége bankokban, szupermarketekben, üzlethelyi-
ségekben, oktatási intézményekben, raktárakban,
zálogházakban, ékszerüzletekben, pénzváltókban,
töltőállomásokban és irodákban működik.
A PROTECT Ködvédelem számára nincs túl nagy,
vagy túl kis méretű helyiség.

Olyan megoldásokat kínálunk, amelyek nyugalmat
biztosítanak. A ködgenerátor állapotát az okos-
telefonján is követheti internetes kapcsolattal, így 
mindig tudja, hogy a ködvédelem készen áll a
bevetésre.



Az innovatív PROTECT alkalmazás megmutatja, mennyire hatékony a biztonsági ködvédelem.
Választ adunk kérdéseire. Tudjon meg többet felhasználóinkról és termékeinkről.

Keresse, és töltse le a “protect secured in seconds” alkalmazást!

PROTECT Hungary · Tel.: +36 70 632 1051 · E-mail: info@protect-hungary.hu · protectglobal.co.hu


