
Răspundere globală pentru produse

Produsele noastre proiectate 
în Danemarca sunt fi abile, 
de înaltă calitate şi fără 
reclamaţii. PROTECT este o 
companie puternică fi nanciar, 
care dispune de asigurare de 
răspundere civilă.

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: 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 

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 
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Monitorizează non-stop tunurile de ceaţă

IntelliCloud este un serviciu cloud gratuit care îţi permite 
să îţi grupezi toţi clienţii 
şi să înregistrezi fi ecare 
tun de ceaţă instalat, care 
apoi pot fi  monitorizate 
uşor prin internet. De 
asemenea, tunul de ceaţă 

îţi va trimite un e-mail, 
dacă este necesară o 
intervenţie de service.
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AVANTAJE

CONVINGATOARE
- Cea mai cuprinzătoare soluție

Fluid şi ceaţă inofensivă

Ceaţa PROTECT este 100% 
inofensivă pentru oameni,
animale, aparatura electronică 
şi stocul de marfă. Tunul 
de ceaţă dimensionat 
corespunzător nu lasă pete 
umede sau reziduuri.
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Soluţie de protecţie mobilă 

Tunul de ceaţă mobil este 
recomandat în special în 
construcţii. Împiedică vanda-
lizmul şi furturile înainte de a 
preda clădirea clientului fi nal. 
După asta, poţi muta tunul la 
următorul şantier. Protejează 
aparatura, interiorul şi mate-
rialele de construcţie.
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Amplasare flexibilă

Tunurile noastre de ceaţă pot 
fi  instalate în diverse poziţii, 
pe perete sau tavan. Instalarea 
ascunsă este de asemenea 
posibilă, care este o soluţie 
elegantă şi discretă.
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PROTECTGLOBAL.COM.RO

PROTECT Romania
Cart. Florilor 23/3 · HR-535500 Gheorgheni · România

Tel.: +36 70 632 1051
info@protectromania.ro · protectglobal.com.ro

Chiar şi tunul de ceaţă este protejat

Carcasele tunurilor de ceaţă 
sunt confecţionate din oţel an-
tisabotaj, rezistent la impact, 
care sunt aproape imposibil de 
distrus. În cazul vandalizării 
tunului de ceaţă, acesta vă va 
proteja în continuare.
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Poţi avea încredere în tunul de ceaţă

Este uşoară verifi carea stării 
tunului de ceaţă din afara 
carcasei. Simte-te în siguranţă, 
ştiind că acesta este în perfectă 
stare de funcţionare.
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Clienţii nu trebuie să rămână
fără tunul de ceaţă 

Repară/remediază avariile 
întotdeauna la client fără a 
demonta tunul de ceaţă - astfel 
vei economisi forţă de muncă. 
Echipamentul nu trebuie trans-
portat, timpul de nefuncţionare 
este mai redus astfel durata 
de timp fără protecţie este 
menţinută la minim. 
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Există un tun de ceaţă pentru toată lumea

Poţi avea orice încăpere protejată cu ceaţă, 
indiferent de arhitectura sau dimensiunea 
acesteia.

1

Nu te îngrijora în cazul unei
căderi de tensiune 

Acumulatorii puternici asigură 
o protecţie efi cientă cu ceaţă şi 
în cazul unei căderi de
tensiune.
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Durată mai lungă de viaţă a acumulatorilor

Temperatura este crucială
pentru durata de viaţă a
acumulatorilor.

Datorită temperaturii interio-
are scăzute, tunurile de ceaţă 
PROTECT pot funcţiona mai 
mulţi ani.
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TEMPERATURE °C

PROTECT
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Şi pentru locuinţele private 

Tunul de ceaţă PROTECT se 
potriveşte oricăror nevoi, de aseme-
nea pentru locuinţele private. Atât 
modelul Xtratus cât şi preţul acestu-
ia este destinat locuinţelor private. 
Tehnica de montare patentată a 
lui Xtratus face posibilă instalarea 
în colţuri. Prin acest detaliu, tunul 
de ceaţă se integrează elegant în 
majoritatea locuinţelor.
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Protecţie mai lungă şi mai
bună cu funcţia puls

Fii protejat mai mult timp! 
Alege un tun de ceaţă cu 
opţiunea de funcţie puls, care 
menţine densitatea de ceaţă 
mai mult timp, astfel vei mări 
timpul total de protecţie.
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Tunuri de ceaţă silenţioase
pentru o experienţă mai bună

Sistemul nostru de răcire 
100% silenţios permite să te 
concentrezi pe afacerea ta, 
funcţionarea tunului de ceaţă 
va rămâne neobservată!
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Până la 5 ani garanţie gratuită

Dacă completezi şi trimiţi for-
mularul de garanţie de pe pagina 
noastră web, vom adăuga 3 ani 
de garanţie tunului tău de ceaţă 
nou instalat, astfel garanţia se va 
extinde de la 2 la 5 ani*! Garanţia 
suplimentară este gratuită! *Data 
de început a perioadei de garanţie 
este data la care produsul pleacă 
din fabrică.
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Prezenţă locală, servicii mai bune

PROTECT are reprezentanţă 
de vânzări în România, pentru 
a asigura livrări şi servicii mai 
rapide şi mai bune.

4

Toate informaţiile în aplicaţia PROTECT

Aplicaţia PROTECT prezintă 
conceptul, produsele şi modul 
de utilizare. Urmăreşte fi lmele 
video, citeşte răspunsurile 
şi argumentele. Disponibil 
pentru smartphone şi tablete 
(iOS şi Android). Linkurile de 
descărcare sunt disponibile pe 
pagina noastră web.
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Protejăm instalatorii şi utilizatorii

Producem tunuri de ceaţă care sunt 
testate şi certifi cate în conformitate 
cu cerinţele standardului
IEC 62642-8 (standardul european
EN 50131-8) Echipamente de secu ri-
tate cu ceaţă. Standardul IEC es-
    te conceput pentru a proteja per  so-
anele în timpul instalării şi utilizării 
şi defi neşte performanţa minimă pe 
care o pot aştepta utilizatorii.
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Poţi avea încredere în produsele noastre 

PROTECT este producătorul 
de tunuri de ceaţă cu cele 
mai multe aprobări naţionale/
certifi cări din întreaga lume.

Toate sunt prezentate pe
pagina protectglobal.com.ro.
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Poţi beneficia de experienţa noastră

Cu peste 80.000 de tunuri de 
ceaţă vândute şi prezenţă în 
peste 50 de ţări, suntem lideri 
de piaţă mondiali în industria 
de securitate cu ceaţă.

Avem referinţe de la numer-
oase companii din clasamentul 
american Fortune 500.
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Poţi avea încredere în produsele noastre 

PROTECT este producătorul 
de tunuri de ceaţă cu cele 
mai multe aprobări naţionale/
certifi cări din întreaga lume.

Toate sunt prezentate pe
pagina protectglobal.com.ro.
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Poţi beneficia de experienţa noastră

Cu peste 80.000 de tunuri de 
ceaţă vândute şi prezenţă în 
peste 50 de ţări, suntem lideri 
de piaţă mondiali în industria 
de securitate cu ceaţă.

Avem referinţe de la numer-
oase companii din clasamentul 
american Fortune 500.
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Răspundere globală pentru produse

Produsele noastre proiectate 
în Danemarca sunt fi abile, 
de înaltă calitate şi fără 
reclamaţii. PROTECT este o 
companie puternică fi nanciar, 
care dispune de asigurare de 
răspundere civilă.

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: 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 

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 
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Monitorizează non-stop tunurile de ceaţă

IntelliCloud este un serviciu cloud gratuit care îţi permite 
să îţi grupezi toţi clienţii 
şi să înregistrezi fi ecare 
tun de ceaţă instalat, care 
apoi pot fi  monitorizate 
uşor prin internet. De 
asemenea, tunul de ceaţă 

îţi va trimite un e-mail, 
dacă este necesară o 
intervenţie de service.

20

să îţi grupezi toţi clienţii 
şi să înregistrezi fi ecare 
tun de ceaţă instalat, care 
apoi pot fi  monitorizate 
uşor prin internet. De 
asemenea, tunul de ceaţă 

îţi va trimite un e-mail, 

să îţi grupezi toţi clienţii 
şi să înregistrezi fi ecare 
tun de ceaţă instalat, care 
apoi pot fi  monitorizate 
uşor prin internet. De 
asemenea, tunul de ceaţă 

îţi va trimite un e-mail, 

PROTECTGLOBAL.COM.RO

20 
AVANTAJE

CONVINGATOARE
- Cea mai cuprinzătoare soluție

Fluid şi ceaţă inofensivă

Ceaţa PROTECT este 100% 
inofensivă pentru oameni,
animale, aparatura electronică 
şi stocul de marfă. Tunul 
de ceaţă dimensionat 
corespunzător nu lasă pete 
umede sau reziduuri.
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Soluţie de protecţie mobilă 

Tunul de ceaţă mobil este 
recomandat în special în 
construcţii. Împiedică vanda-
lizmul şi furturile înainte de a 
preda clădirea clientului fi nal. 
După asta, poţi muta tunul la 
următorul şantier. Protejează 
aparatura, interiorul şi mate-
rialele de construcţie.

17

Amplasare flexibilă

Tunurile noastre de ceaţă pot 
fi  instalate în diverse poziţii, 
pe perete sau tavan. Instalarea 
ascunsă este de asemenea 
posibilă, care este o soluţie 
elegantă şi discretă.

16

PROTECTGLOBAL.COM.RO

PROTECT Romania
Cart. Florilor 23/3 · HR-535500 Gheorgheni · România

Tel.: +36 70 632 1051
info@protectromania.ro · protectglobal.com.ro

Chiar şi tunul de ceaţă este protejat

Carcasele tunurilor de ceaţă 
sunt confecţionate din oţel an-
tisabotaj, rezistent la impact, 
care sunt aproape imposibil de 
distrus. În cazul vandalizării 
tunului de ceaţă, acesta vă va 
proteja în continuare.

13

Poţi avea încredere în tunul de ceaţă

Este uşoară verifi carea stării 
tunului de ceaţă din afara 
carcasei. Simte-te în siguranţă, 
ştiind că acesta este în perfectă 
stare de funcţionare.

14

Clienţii nu trebuie să rămână
fără tunul de ceaţă 

Repară/remediază avariile 
întotdeauna la client fără a 
demonta tunul de ceaţă - astfel 
vei economisi forţă de muncă. 
Echipamentul nu trebuie trans-
portat, timpul de nefuncţionare 
este mai redus astfel durata 
de timp fără protecţie este 
menţinută la minim. 
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