ZASTAVTE ZLODĚJE
V NĚKOLIKA VTEŘINÁCH ZAMLŽOVACÍM SYSTÉMEM

Zloděj nemůže ukrást předměty, které nevidí

www.ProtectGlobal.com
www.adiglobal.com/cz

Neškodné pro IT techniku a další zařízení
Složení mlhy je neškodné pro IT
techniku, elektroniku, oblečení,
stroje, nábytek atd.. Neškodnost
mlhy a její nezávadnost byla
prokázána několika akreditovanými laboratořemi. Zamlžovací generátory PROTECT mohou tedy
být instalovány bez vlivu na elektroniku a přístroje obchodech,
serverovnách atd.

Zcela bezpečné pro
lidi i zvířata
Zamlžovací systémy jsou založeny
na stejném principu jako kouřové
generátory, které se používají v
divadlech a na diskotékách již
více jak 50 let. Neškodnost mlhy
a její nezávadnost byla prokázána
několika
akreditovanými
laboratořemi. Zamlžovací systémy jsou používány i k výcviku
zaměstnanců a stopovacích psů
pro orientaci v prostorech, kde není
vidět. Dalším příkladem použití je
výcvik hasičů s dýchacími přístroji.

Mlha je dlouhodobá a
rozplyne se beze zbytku

BEZPEČÍ SE
ZAMLŽOVACÍMI
SYSTÉMY PROTECT
Není asi tajemstvím, že drzost zkušených zlodějů a jejich
otrlost proti standardním zabezpečovacím poplachovým
a tísňovým systémům je stále čím dál tím větší. Zamlžovací
systémy představují vysoce účinný doplněk k jakémukoli
poplachovému systému a poskytují ochranu nejen proti
škodám z vloupání, ale i proti vandalismu. Hustá mlha
zloděje i vandala zpravidla překvapí a dezorientuje.
Zkušenosti ze stovek úspěšných instalací ukazují, že
zloději rychle prchají stejnou cestou jakou se dostali
dovnitř.

Hustá mlha může setrvávat v prostoru dlouhý čas, a to i v případě
silné ventilace. Obnovení normální viditelnosti trvá až 20 minut.
Jestliže je ventilace / vyvětrání
zahájeno během první hodiny,
mlha nezanechává žádný mastný
film nebo jiné zbytky a površích.
Zamlžovací systémy PROTECT
dovolují opakované spuštění se
stejnou nádobkou s kapalinou a
počet opakování závisí na typu a
nastavení generátoru.

Mlha také brání
vandalismu
Vandalismus může být stejně
frustrující jako vloupání včetně
způsobených
škod,
které
jsou podobné nebo i vyšší.
Snížením viditelnosti a orientace
zamlžovacím systémem PROTECT je možné snížit způsobené
škody.

Prohlédněte si videa a další dokumentaci o účinnosti a nezávadnosti mlhy na www.ProtectGlobal.com a www.adiglobal.com/cz

Zamlžovací systémy PROTECT mohou být instalovány na mnoha různých místech včetně obchodů, bank, supermarketů, čerpacích stanic,
kanceláří, skladů, kasin, serveroven, vzdělávacích institucí, soukromých rezidencí atd. Žádná aplikace není pro zamlžovací systémy PROTECT
příliš malá nebo velká. Mlha si zachovává svou účinnost pokud teplota neklesne pod 5°C.

Stropní montáž

VYBRAT SI ZAMLŽOVACÍ
SYSTÉM JE JAKO VYBRAT
SI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
„To se mi nemůže stát“, říká většina lidí, nicméně statistiky ukazují, že každý člověk bude
mít nějakou zkušenost s vloupáním nejméně jedenkrát za život. Proč si tedy nevybrat vyšší
ochranu předtím, než se to stane – nebo předtím, než se to stane znovu !

Montáž na zed ´

Další důvody proč si vybrat PROTECTTM
zamlžovací systémy
• Může být připojen k libovolnému poplachovému systému
• Jediný zamlžovací systém, který produkuje plný výkon suché mlhy celou minutu
• • Nejdelší provoz na záložní akumulátory v případě výpadku sítě
• • Žádný hlučný ventilátor
• Z kapaliny XTRA+ je vyráběna bělejší a sušší mlha, která v prostoru vydrží déle
• Ochrana proti falešným poplachům
• Všechny modely mají volitelný pulsní režim činnosti (mlha vydrží v prostoru déle)
• Odolný kovový kryt chrání zamlžovací systém proti poškození a vandalismu
• Zamlžovací systém s nejsnadnější montáží

Skrytá montáž

• Doporučen po celém světě předními dodavateli poplachových systémů a
pojišt ´ovacími společnostmi

Mnoho možností
instalace
Všechny modely zamlžovacích systému
PROTECT mohou být jednoduše instalovány kdekoliv a v jakékoli pozici
včetně skryté montáže.

Skrytá montáž

Cenově dostupné s minimálními
nároky na údržbu
Zamlžovací systémy PROTECT jsou cenově dostupné, spolehlivé zabezpečovací produkty s dlouhou životností a minimálními náklady na údržbu a provoz.
Dovolují opakované spuštění se stejnou nádobkou s kapalinou. Počet opakování závisí na typu
a nastavení generátoru, a mimo to, jeho spotřeba elektrické energie (příkon) koresponduje s
obyčejnou žárovkou. Když je poplachový systém vypnut (deaktivován), zamlžovací generátor
může spotřebovávat ještě méně energie. Odolná nádobka s kapalinou je jednoduše vyměnitelná
instalační firmou – podobně jako když je měněna náplň v tiskárně.
Zamlžovací systémy PROTECT jsou pro autorizovanou montážní firmu jednoduché na instalaci.
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Zamlžovací generátor vyplní místnost
v několika vteřinách hustou mlhou,
přes kterou neuvidíte ani ruce před
vaším obličejem.
Zloděj nemůže ukrást předměty,
které nevidí

JDE TO
TAK RYCHLE:
3

8

3 sec.: Zloděj se vloupal dovnit. Poplachový
systém a zamlžovací generátor jsou aktivovány.

10

8 sec.: Během několika vteřin se není možné
orientovat v mlze.

10 sec.: Viditelnost je znemožněna ...
a nelze tedy nic ukrást.

POPLACHOVÝ SYSTÉM BEZ A S PROTECTTM GENERÁTOREM
Typické vloupání trvá jen od 2 do 8 minut. Bez zamlžovacího systému jste zcela závislý na rychlosti a času dojezdu policie
nebo bezpečnostní agentury, což v praxi trvá alespoň 10 -15 minut. Se zamlžovacím systémem PROTECT jsou zloději účinně
zastaveni v několika vteřinách.

Vloupání

2-8 minut

BEZ PROTECTTM

10-45 minut

Vloupání

20 vteřin

S PROTECTTM

10-45 minut

OBCHOD SE ZABUDOVANÝM
GENERÁTOREM
Fotografie ze sledovacích kamer při vloupání dokumentují účinnost zamlžovacího
systému. Zloděj má šokující zkušenost a uteče s prázdnýma rukama.
Prohlédněte si celé video na www.ProtectGlobal.com nebo na www.adiglobal.com/cz

FAKTA O
PROTECTTM
ZAMLŽOVACÍCH
SYSTÉMECH
• Okamžitá ochrana cenností –
chrání rovněž proti vandalismu
• Zcela nezávadný –
nezanechává stopy
• Doporučeno pojišt´ovnami a
bezpečnostními agenturami
• Levný – může být spuštěn
znovu a znovu

3

Zloděj chce ukrást vybrané léky, cigarety atd.
ve velké lékárně mimo její provozní dobu.

8

Zamlžovací systém PROTECT zajistí tento
inkriminovaný prostor během 8 vteřin.

• Investice se vrátí již při první
eliminaci / zabránění vloupání
• Rychlá instalace – i pro skrytou montáž
• Klid na duši během zavírací
doby
• 100% kvalitní dánský produkt

12

Zloděj vzdává svůj pokus a dává se na útěk.
Po 12 vteřinách opouští objekt.

15

Další zamlžovací generátory zajistí ostatní
prostory objektu, takže lékárna je kompletně
chráněna za méně než 20 vteřin.

PROHLÉDNĚTE
SI ONLINE VIDEA

POŽÁDEJTE O BEZPLATNOU
DEMONSTRACI
Ochrana zamlžovacími systémy je velmi přesvědčivá, pokud si ji sami vyzkoušíte
tak říkajíc „na vlastní kůži“. Jsme připraveni přijet za vámi a demonstrovat funkci
generátoru ve vámi zvoleném prostoru. Vlastní ukázka netrvá déle než 30 minut.
Kontaktujte nás ještě dnes pro uspořádání ukázky.
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Zamlžovací systémy firmy PROTECT mají velkou odezvu a proto
přitahují zájem médií. Na stránkách www.ProtectGlobal.com
můžete najít řadu zajímavých
videoklipů s rozhovory z celého
světa stejně jako demonstrační
videa, ilustrující účinnost mlhy
jako ochrany proti vloupání či
vandalismu.
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