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EVROPSKÁ KVALITA
– DÁNSKÝ DESIGN

PROTECT je nejvíce prodávaný aktivní systém a je 
světovým lídrem v oblasti zamlžovacích systémů.

Naše vývojové a technické oddělení spolupracuje s odborníky 
na elektronické zabezpečení z celého světa, kdy společně 
vytváříme komplexní řešení na vysoké úrovni.

Prodáváme naše vysoce kvalitní produkty prostřednictvým 
specializovaných distributorů a velkoobchodů ve více jak 
50 zemích světa

PROTECT Czech Republic s.r.o.
Trojická 1710· Praha 2 128 00· Tel.: (+420) 776 154 493 

info@protectglobal.cz · www.protectglobal.cz · 
www.aktivni-zabezpeceni.cz

Shlédněte naše video na protectglobal.cz  a můžete se 
dozvědět více o aktivním zabezpečení PROTECT

Certifikovaný prodejce PROTECT Extrémně rychlý– 250 m3 v 16 vteřinách!  

Elegantní design vhodný do každé domácnosti  

2 plné spuštění na jednu náplň

 2 roky záruky

Může být instalován do jakékoliv polohy  

Compatiblilní s všemi typy alarmů

Pro případ výpadku proudu obsahuje záložní zdroj energie

Nový světový patent 
systému náplní. 
400 ML nápln pro 2 
plné aktivace. 

Jednoduchá a rychlá 
výměna náhradní náplně



PROTECT XtratusTM - Specifikace:

Xtratus je vytvořený pro soukromé domy a umí velice rychle 
pokrýt mlhou jakoukoliv běžnou místnost.

ZASTAVETE ZLODĚJE 
VE VTEŘINÁCH!
– Vhodný do domácností i kanceláří

EXTRÉMNĚ RYCHLÉ
- EXTRÉMNĚ CHYTRÉ...

 250 m3 v 16 vteřinách

 2 spuštění v jedné náplňi

Záložní baterie pro případ vypnutí eletřiny

3 vstupní signály

2 výstupní signály

 Indikátor funkcí: Optický, zvukový a elektrický (datový)

 ILED status indikátor

400 ML náplň ve spreji

Kompatibilní se všemi druhy alarmu

Může být instalovaný ve všech pozicích

 2 roky záruky

Toto video ukazuje, jak vypadá pokus o vloupání  do 
soukromého domu. Po pouhých 3 vteřinách je zloděj 
vypuzen. Podívejte se na toto nebo mnoho dalších videí na 
www.protectglobal.cz či www.aktivni-zabezpeceni.cz 

DOKONALÁ OCHRANA 

Aktivní ochrana zamlžovacím systémem 
znamená okamžitý zásah proti zlodějům!!!

Zamlžovací systémy PROTECT zaplní celou místnost bílou, 
neprostupnou mlhou v několika vteřinách, díky čemuž je 
nemožné, aby pachatel pokračovat ve svojí činnosti pokusu 
o vloupání.

Vloupání 20 sec. 10 - 45 min.

 Udržíme pachatele až na jednu hodinu mimo objekt

- dostatečně dlouho do příjezdu PČR či bezpečnostní 

agentury
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PRVNÍ VTEŘINA AKTIVACE

ZABEZPEČENO V PÁR VTEŘINÁCH

Dostupný v bílé barvě




