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Toate informaţiile tunurilor de
ceaţă într-un singur IntelliBox

Unitate de control pentru 
instalare service uşor – şi pentru 
control wireless. Starea curentă 
şi mesajele de avarie sunt 
afi şate clar pe display. Un singur 
IntelliBox poate controla până 
la 16 tunuri de ceaţă. Disponibil 
în versiune USB şi IP.
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Adaugă diverse funcţionalităţi
utile tunului de ceaţă

Modulul de extensie MultiCard face posibilă separarea 
diverselor condiţii de avarie. Acesta economiseşte timp 
şi bani deoarece dispeceratul de monitorizare va identi-

fi ca precis avaria înainte de a trimite echipa 
de service. De asemenea, dispune de 
o funcţie de buton de panică pentru 

protecţia la jaf simplă şi de 
încredere, o funcţie unică 
de protecţie a ATM-urilor, 
şi multe altele.
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Acces de la distanţă la tunul de ceaţă

Acces de la distanţă la tunul de ceaţă prin IP/internet 
– service şi remedierea avariilor. Modulul de exten-

sie IPCard oferă nu numai fl exibilitate şi 
reducerea costurilor dar şi oportunităţi 

extinse de service precum 
şi o soluţie de buton de 
panică.
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Integrează sistemul de alarmă
şi softul tunului de ceaţă

Modulul de extensie UniBusCard reuneşte toate avantajele 
IntelliBox şi IntelliSuite în sistemul de alarmă al clădirii, iar 

programarea şi confi gurarea ulterioară a tunului 
de ceaţă devine “Point & Click” în sistemul 
de alarmă. Toate funcţiile tunului de ceaţă 

pot fi  integrate în meniurile 
de programare a sistemului de 
alarmă.
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Integrează softul dispeceratului
de monitorizare şi al tunului de ceaţă 

Interfaţă de Programare a 
Aplicaţiei (API). PROTECT 
furnizează codurile de pro-
gramare corespunzătoare 
pentru ca dispeceratele de 
monitorizare să poată integra 
în propria interfaţă utilizator 
controlul funcţionării tunurilor 
de ceaţă instalate.
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API APPLICATION 
PROGRAMMING 
INTERFACE

36 
AVANTAJE

CONVINGATOARE
- Cea mai cuprinzătoare soluție

Mentenanţă şi service mai eficient

IntelliSuite este un produs soft-
ware de diagnosticare pentru 
instalări profesionale, service şi 
mentenanţă efi cient. Preia de 
la tunul de ceaţă informaţii în 
timp real sau consultă jurnalul 
de evenimente. 
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Fii eficient şi rapid 

The hoist tool makes it possible 
for only one person to install a 
PROTECT Fog Cannon. And it is 
safer - you are taking care of 
your back and do not fall down 
the ladder with a lot of kilos in 
your hands.
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Placă de metal specială 

Placa de metal stabilizează 
tunul de ceaţă în cazul în care 
acesta nu este montat direct pe 
tavan.

Foarte util în încăperile înalte, 
ceaţa va acoperi rapid şi
efi cient valorile de protejat.
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Instalare uşoară pe tavan sau perete

Troliul permite ca numai o 
singură persoană să instaleze 
tunul de ceață pe tavan. Munca 
este mai sigură și mai rapidă și 
nu pune în pericol integritatea 
corporală a instalatorului.
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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.

 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 .

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.

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.

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.

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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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.

Lato superiore in caso di installazione orizzontale.

Poner este lado arriba cuando se instale horizontalmente.

Этой стороной вверх, при горизонтальной установке.

Colocar este lado para cima para instalações na horizontal
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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.

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.

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.

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.

 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.

Item no.: 20817_0001MTI

Tun de ceaţă ascuns:
Instalare şi service uşoară 

Poţi inversa direcţia ceţii cu 180 
de grade, astfel tunul de ceaţă 
va degaja în spate.
Este recomandat pentru 
instalări ascunse, astfel vei 
economisi bani la instalare şi 
service. Instalarea ascunsă este 
elegantă şi surprinde hoţii.
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Extensie de duză
– pentru instalări ascunse

Foloseşte extensia de duză 
când doreşti ca tunul de ceaţă 
să degajeze printr-o gaură în 
perete. Asigură spaţiul necesar 
şi răcirea naturală în jurul tunu-
lui de ceaţă. 
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Alege duza potrivită 

La majoritatea tunurilor de 
ceaţă poţi alege dintre patru 
duze diferite: cu una sau trei 
ieşiri, drepte sau la 30°.
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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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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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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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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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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 

29 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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Înlocuire rapidă şi uşoară a fluidului

Rezervoarele noastre puternice 
de ceaţă, având un sistem de 
conectare inteligent, asigură o 
înlocuire rapidă şi uşoară fără 
scurgeri de fl uid.

Jumătate din modelele noastre 
de tunuri de ceaţă folosesc pun-
gi de fl uid de unică folosinţă, 
având un cost scăzut.

13

Oportunitate de afaceri
reciproc avantajoasă

Comercializăm produsele noastre 
inovatoare prin intermediul parten-
erilor/distribuitorilor şi instalato-
rilor de sisteme de alarmă. Modelul 
nostru de afaceri este cel mai de 
încredere din industria de securitate 
cu ceaţă. Numeroasele noastre part-
eneriate pe termen lung cu instala-
tori din întreaga lume demonstrează 
că strategia noastră are succes.

5

Te ajutăm şi sprijinim continuu

Oferim cursuri de vânzări şi instruire 
tehnică gratuită pentru toată lumea 
din canalul nostru de distribuţie. 
Aceasta se realizează cu ocazia 
întălnirilor şi prin programele de 
e-learning.
Suportul zilnic tehnic, de vânzări 
şi marketing este, de asemenea, 
gratuit şi disponibil pe durata orelor 
de program.

9

Beneficiază de produsele
noastre inovatoare

Suntem specializaţi, inovatori şi 
dedicaţi în domeniul securităţii 
cu ceaţă. Suntem preocupaţi 
continuu de dezvoltarea de 
produse mai bune şi mai inteli-
gente în benefi ciul instalatorilor 
noştri de sisteme de alarmă şi a 
utilizatorilor.

11

PROTECTGLOBAL.COM.RO

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

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

Există un tun de ceaţă pentru toată lumea

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

1

indiferent de arhitectura sau dimensiunea indiferent de arhitectura sau dimensiunea indiferent de arhitectura sau dimensiunea 
acesteia.
indiferent de arhitectura sau dimensiunea 

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.

2

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.

3

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.

6

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.

7

THIS PRODUCT
COMPLY WITH
IEC 62642-8
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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.

8

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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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.

PROTECTTM 600/1100/2200

1

Approx.

60 sec. break

Approx.

60 sec. break

Approx.

60 sec. break

PROTECTTM 1100

Approx.

20 sec. break
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20 sec. break

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

PROTECTTM 600

PROTECTTM 2200

2200 m³

60 sec. fog 

200m³ 

200m³ 

200m³ 
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60 sec. break

1

2

10
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60m³ 

60m³ 
60m³ 

60m³ 
60m³

1100 m³

60 sec. fog 

150m³ 

150m³ 

150m³

PROTECTTM 2200

1100 m³

30 sec. fog 200m³ 
200m³ 

200m³ 
200m³ 

200m³

Approx.

20 sec. break

1
2

3

10
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20 sec. break

4

Approx.

20 sec. break
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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!

14

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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LIFETIME

TEMPERATURE °C

PROTECT

Competitor

19 46

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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8

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.

10

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.

PROTECTTM 600/1100/2200

1

Approx.

60 sec. break

Approx.

60 sec. break

Approx.

60 sec. break

PROTECTTM 1100

Approx.
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PROTECTTM 2200

2200 m³

60 sec. fog 
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PROTECTTM 2200
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20 sec. break

1
2

3

10
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20 sec. break
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20 sec. break

4

Approx.

20 sec. break

12

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!

14

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.

15

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.

16

LIFETIME

TEMPERATURE °C

PROTECT

Competitor

19 46

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.

17

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.

18



Înlocuire rapidă şi uşoară a fluidului

Rezervoarele noastre puternice 
de ceaţă, având un sistem de 
conectare inteligent, asigură o 
înlocuire rapidă şi uşoară fără 
scurgeri de fl uid.

Jumătate din modelele noastre 
de tunuri de ceaţă folosesc pun-
gi de fl uid de unică folosinţă, 
având un cost scăzut.

13

Oportunitate de afaceri
reciproc avantajoasă

Comercializăm produsele noastre 
inovatoare prin intermediul parten-
erilor/distribuitorilor şi instalato-
rilor de sisteme de alarmă. Modelul 
nostru de afaceri este cel mai de 
încredere din industria de securitate 
cu ceaţă. Numeroasele noastre part-
eneriate pe termen lung cu instala-
tori din întreaga lume demonstrează 
că strategia noastră are succes.

5

Te ajutăm şi sprijinim continuu

Oferim cursuri de vânzări şi instruire 
tehnică gratuită pentru toată lumea 
din canalul nostru de distribuţie. 
Aceasta se realizează cu ocazia 
întălnirilor şi prin programele de 
e-learning.
Suportul zilnic tehnic, de vânzări 
şi marketing este, de asemenea, 
gratuit şi disponibil pe durata orelor 
de program.

9

Beneficiază de produsele
noastre inovatoare

Suntem specializaţi, inovatori şi 
dedicaţi în domeniul securităţii 
cu ceaţă. Suntem preocupaţi 
continuu de dezvoltarea de 
produse mai bune şi mai inteli-
gente în benefi ciul instalatorilor 
noştri de sisteme de alarmă şi a 
utilizatorilor.

11
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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

indiferent de arhitectura sau dimensiunea indiferent de arhitectura sau dimensiunea indiferent de arhitectura sau dimensiunea 
acesteia.
indiferent de arhitectura sau dimensiunea 

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.

2

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.

3

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.

6

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.

7

THIS PRODUCT
COMPLY WITH
IEC 62642-8
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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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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!

14

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.

15

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.

16

LIFETIME

TEMPERATURE °C

PROTECT

Competitor

19 46

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.

17

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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american Fortune 500.

10

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.

PROTECTTM 600/1100/2200

1

Approx.

60 sec. break

Approx.

60 sec. break

Approx.

60 sec. break

PROTECTTM 1100

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

PROTECTTM 600

PROTECTTM 2200

2200 m³

60 sec. fog 

200m³ 

200m³ 

200m³ 

Approx.

60 sec. break

1

2

10

Approx.

60 sec. break

600 m³

60 sec. fog 
60m³ 

60m³ 
60m³ 

60m³ 
60m³

1100 m³

60 sec. fog 

150m³ 

150m³ 

150m³

PROTECTTM 2200

1100 m³

30 sec. fog 200m³ 
200m³ 

200m³ 
200m³ 

200m³

Approx.

20 sec. break

1
2

3

10

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

4

Approx.

20 sec. break
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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!

14

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.

15

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.

16

LIFETIME

TEMPERATURE °C

PROTECT

Competitor

19 46

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.

17

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.

18



Înlocuire rapidă şi uşoară a fluidului

Rezervoarele noastre puternice 
de ceaţă, având un sistem de 
conectare inteligent, asigură o 
înlocuire rapidă şi uşoară fără 
scurgeri de fl uid.

Jumătate din modelele noastre 
de tunuri de ceaţă folosesc pun-
gi de fl uid de unică folosinţă, 
având un cost scăzut.

13

Oportunitate de afaceri
reciproc avantajoasă

Comercializăm produsele noastre 
inovatoare prin intermediul parten-
erilor/distribuitorilor şi instalato-
rilor de sisteme de alarmă. Modelul 
nostru de afaceri este cel mai de 
încredere din industria de securitate 
cu ceaţă. Numeroasele noastre part-
eneriate pe termen lung cu instala-
tori din întreaga lume demonstrează 
că strategia noastră are succes.

5

Te ajutăm şi sprijinim continuu

Oferim cursuri de vânzări şi instruire 
tehnică gratuită pentru toată lumea 
din canalul nostru de distribuţie. 
Aceasta se realizează cu ocazia 
întălnirilor şi prin programele de 
e-learning.
Suportul zilnic tehnic, de vânzări 
şi marketing este, de asemenea, 
gratuit şi disponibil pe durata orelor 
de program.

9

Beneficiază de produsele
noastre inovatoare

Suntem specializaţi, inovatori şi 
dedicaţi în domeniul securităţii 
cu ceaţă. Suntem preocupaţi 
continuu de dezvoltarea de 
produse mai bune şi mai inteli-
gente în benefi ciul instalatorilor 
noştri de sisteme de alarmă şi a 
utilizatorilor.

11
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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

indiferent de arhitectura sau dimensiunea indiferent de arhitectura sau dimensiunea indiferent de arhitectura sau dimensiunea 
acesteia.
indiferent de arhitectura sau dimensiunea 

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.

2

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.

3

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.

6

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.

7

THIS PRODUCT
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IEC 62642-8
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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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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.

PROTECTTM 600/1100/2200

1

Approx.

60 sec. break

Approx.

60 sec. break

Approx.

60 sec. break

PROTECTTM 1100

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

PROTECTTM 600

PROTECTTM 2200

2200 m³

60 sec. fog 

200m³ 

200m³ 

200m³ 

Approx.

60 sec. break

1

2

10

Approx.

60 sec. break

600 m³

60 sec. fog 
60m³ 

60m³ 
60m³ 

60m³ 
60m³

1100 m³

60 sec. fog 

150m³ 

150m³ 

150m³

PROTECTTM 2200

1100 m³

30 sec. fog 200m³ 
200m³ 

200m³ 
200m³ 

200m³

Approx.

20 sec. break

1
2

3

10

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

4

Approx.

20 sec. break

12

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!

14

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.

15

16

DURATĂ

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.

TEMPERATURĂ °C

PROTECT

Concurent

19 46

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.

17

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.

18
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Toate informaţiile tunurilor de
ceaţă într-un singur IntelliBox

Unitate de control pentru 
instalare service uşor – şi pentru 
control wireless. Starea curentă 
şi mesajele de avarie sunt 
afi şate clar pe display. Un singur 
IntelliBox poate controla până 
la 16 tunuri de ceaţă. Disponibil 
în versiune USB şi IP.

30

Adaugă diverse funcţionalităţi
utile tunului de ceaţă

Modulul de extensie MultiCard face posibilă separarea 
diverselor condiţii de avarie. Acesta economiseşte timp 
şi bani deoarece dispeceratul de monitorizare va identi-

fi ca precis avaria înainte de a trimite echipa 
de service. De asemenea, dispune de 
o funcţie de buton de panică pentru 

protecţia la jaf simplă şi de 
încredere, o funcţie unică 
de protecţie a ATM-urilor, 
şi multe altele.

31

fi ca precis avaria înainte de a trimite echipa 
de service. De asemenea, dispune de 
o funcţie de buton de panică pentru 

încredere, o funcţie unică 

şi multe altele.

Acces de la distanţă la tunul de ceaţă

Acces de la distanţă la tunul de ceaţă prin IP/internet 
– service şi remedierea avariilor. Modulul de exten-

sie IPCard oferă nu numai fl exibilitate şi 
reducerea costurilor dar şi oportunităţi 

extinse de service precum 
şi o soluţie de buton de 
panică.

32

sie IPCard oferă nu numai fl exibilitate şi 
reducerea costurilor dar şi oportunităţi 

extinse de service precum 
şi o soluţie de buton de 
panică.

Integrează sistemul de alarmă
şi softul tunului de ceaţă

Modulul de extensie UniBusCard reuneşte toate avantajele 
IntelliBox şi IntelliSuite în sistemul de alarmă al clădirii, iar 

programarea şi confi gurarea ulterioară a tunului 
de ceaţă devine “Point & Click” în sistemul 
de alarmă. Toate funcţiile tunului de ceaţă 

pot fi  integrate în meniurile 
de programare a sistemului de 
alarmă.

33

programarea şi confi gurarea ulterioară a tunului 
de ceaţă devine “Point & Click” în sistemul 
de alarmă. Toate funcţiile tunului de ceaţă 

pot fi  integrate în meniurile 
de programare a sistemului de 
alarmă.

Integrează softul dispeceratului
de monitorizare şi al tunului de ceaţă 

Interfaţă de Programare a 
Aplicaţiei (API). PROTECT 
furnizează codurile de pro-
gramare corespunzătoare 
pentru ca dispeceratele de 
monitorizare să poată integra 
în propria interfaţă utilizator 
controlul funcţionării tunurilor 
de ceaţă instalate.

36

API APPLICATION 
PROGRAMMING 
INTERFACE

36 
AVANTAJE

CONVINGATOARE
- Cea mai cuprinzătoare soluție

Mentenanţă şi service mai eficient

IntelliSuite este un produs soft-
ware de diagnosticare pentru 
instalări profesionale, service şi 
mentenanţă efi cient. Preia de 
la tunul de ceaţă informaţii în 
timp real sau consultă jurnalul 
de evenimente. 

34

Fii eficient şi rapid 

The hoist tool makes it possible 
for only one person to install a 
PROTECT Fog Cannon. And it is 
safer - you are taking care of 
your back and do not fall down 
the ladder with a lot of kilos in 
your hands.

24

Placă de metal specială 

Placa de metal stabilizează 
tunul de ceaţă în cazul în care 
acesta nu este montat direct pe 
tavan.

Foarte util în încăperile înalte, 
ceaţa va acoperi rapid şi
efi cient valorile de protejat.

25

Instalare uşoară pe tavan sau perete

Troliul permite ca numai o 
singură persoană să instaleze 
tunul de ceață pe tavan. Munca 
este mai sigură și mai rapidă și 
nu pune în pericol integritatea 
corporală a instalatorului.

23

TCETORP MT0i06 
TCETORP MT1100i 
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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.

 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 .

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.

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.

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.

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.

DK

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.

Lato superiore in caso di installazione orizzontale.

Poner este lado arriba cuando se instale horizontalmente.

Этой стороной вверх, при горизонтальной установке.

Colocar este lado para cima para instalações na horizontal

DK
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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.

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.

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.

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.

 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.

Item no.: 20817_0001MTI

Tun de ceaţă ascuns:
Instalare şi service uşoară 

Poţi inversa direcţia ceţii cu 180 
de grade, astfel tunul de ceaţă 
va degaja în spate.
Este recomandat pentru 
instalări ascunse, astfel vei 
economisi bani la instalare şi 
service. Instalarea ascunsă este 
elegantă şi surprinde hoţii.

26

Extensie de duză
– pentru instalări ascunse

Foloseşte extensia de duză 
când doreşti ca tunul de ceaţă 
să degajeze printr-o gaură în 
perete. Asigură spaţiul necesar 
şi răcirea naturală în jurul tunu-
lui de ceaţă. 

22

Alege duza potrivită 

La majoritatea tunurilor de 
ceaţă poţi alege dintre patru 
duze diferite: cu una sau trei 
ieşiri, drepte sau la 30°.

21

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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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.

20

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.

27

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.

28

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 

29 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.

35

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 
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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, 
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Toate informaţiile tunurilor de
ceaţă într-un singur IntelliBox

Unitate de control pentru 
instalare service uşor – şi pentru 
control wireless. Starea curentă 
şi mesajele de avarie sunt 
afi şate clar pe display. Un singur 
IntelliBox poate controla până 
la 16 tunuri de ceaţă. Disponibil 
în versiune USB şi IP.

30

Adaugă diverse funcţionalităţi
utile tunului de ceaţă

Modulul de extensie MultiCard face posibilă separarea 
diverselor condiţii de avarie. Acesta economiseşte timp 
şi bani deoarece dispeceratul de monitorizare va identi-

fi ca precis avaria înainte de a trimite echipa 
de service. De asemenea, dispune de 
o funcţie de buton de panică pentru 

protecţia la jaf simplă şi de 
încredere, o funcţie unică 
de protecţie a ATM-urilor, 
şi multe altele.

31

fi ca precis avaria înainte de a trimite echipa 
de service. De asemenea, dispune de 
o funcţie de buton de panică pentru 

încredere, o funcţie unică 

şi multe altele.

Acces de la distanţă la tunul de ceaţă

Acces de la distanţă la tunul de ceaţă prin IP/internet 
– service şi remedierea avariilor. Modulul de exten-

sie IPCard oferă nu numai fl exibilitate şi 
reducerea costurilor dar şi oportunităţi 

extinse de service precum 
şi o soluţie de buton de 
panică.
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sie IPCard oferă nu numai fl exibilitate şi 
reducerea costurilor dar şi oportunităţi 

extinse de service precum 
şi o soluţie de buton de 
panică.

Integrează sistemul de alarmă
şi softul tunului de ceaţă

Modulul de extensie UniBusCard reuneşte toate avantajele 
IntelliBox şi IntelliSuite în sistemul de alarmă al clădirii, iar 

programarea şi confi gurarea ulterioară a tunului 
de ceaţă devine “Point & Click” în sistemul 
de alarmă. Toate funcţiile tunului de ceaţă 

pot fi  integrate în meniurile 
de programare a sistemului de 
alarmă.
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programarea şi confi gurarea ulterioară a tunului 
de ceaţă devine “Point & Click” în sistemul 
de alarmă. Toate funcţiile tunului de ceaţă 

pot fi  integrate în meniurile 
de programare a sistemului de 
alarmă.

Integrează softul dispeceratului
de monitorizare şi al tunului de ceaţă 

Interfaţă de Programare a 
Aplicaţiei (API). PROTECT 
furnizează codurile de pro-
gramare corespunzătoare 
pentru ca dispeceratele de 
monitorizare să poată integra 
în propria interfaţă utilizator 
controlul funcţionării tunurilor 
de ceaţă instalate.

36

API APPLICATION 
PROGRAMMING 
INTERFACE

36 
AVANTAJE

CONVINGATOARE
- Cea mai cuprinzătoare soluție

Mentenanţă şi service mai eficient

IntelliSuite este un produs soft-
ware de diagnosticare pentru 
instalări profesionale, service şi 
mentenanţă efi cient. Preia de 
la tunul de ceaţă informaţii în 
timp real sau consultă jurnalul 
de evenimente. 

34

Fii eficient şi rapid 

The hoist tool makes it possible 
for only one person to install a 
PROTECT Fog Cannon. And it is 
safer - you are taking care of 
your back and do not fall down 
the ladder with a lot of kilos in 
your hands.

24

Placă de metal specială 

Placa de metal stabilizează 
tunul de ceaţă în cazul în care 
acesta nu este montat direct pe 
tavan.

Foarte util în încăperile înalte, 
ceaţa va acoperi rapid şi
efi cient valorile de protejat.

25

Instalare uşoară pe tavan sau perete

Troliul permite ca numai o 
singură persoană să instaleze 
tunul de ceață pe tavan. Munca 
este mai sigură și mai rapidă și 
nu pune în pericol integritatea 
corporală a instalatorului.

23
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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.

 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 .

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.

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.

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.

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.

DK

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.

Lato superiore in caso di installazione orizzontale.

Poner este lado arriba cuando se instale horizontalmente.

Этой стороной вверх, при горизонтальной установке.

Colocar este lado para cima para instalações na horizontal
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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.

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.

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.

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.

 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.

Item no.: 20817_0001MTI

Tun de ceaţă ascuns:
Instalare şi service uşoară 

Poţi inversa direcţia ceţii cu 180 
de grade, astfel tunul de ceaţă 
va degaja în spate.
Este recomandat pentru 
instalări ascunse, astfel vei 
economisi bani la instalare şi 
service. Instalarea ascunsă este 
elegantă şi surprinde hoţii.

26

Extensie de duză
– pentru instalări ascunse

Foloseşte extensia de duză 
când doreşti ca tunul de ceaţă 
să degajeze printr-o gaură în 
perete. Asigură spaţiul necesar 
şi răcirea naturală în jurul tunu-
lui de ceaţă. 

22

Alege duza potrivită 

La majoritatea tunurilor de 
ceaţă poţi alege dintre patru 
duze diferite: cu una sau trei 
ieşiri, drepte sau la 30°.

21

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. 

19

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.

20

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.

27

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.

28

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 

29 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.

35

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

Toate informaţiile tunurilor de
ceaţă într-un singur IntelliBox

Unitate de control pentru 
instalare service uşor – şi pentru 
control wireless. Starea curentă 
şi mesajele de avarie sunt 
afi şate clar pe display. Un singur 
IntelliBox poate controla până 
la 16 tunuri de ceaţă. Disponibil 
în versiune USB şi IP.

30

Adaugă diverse funcţionalităţi
utile tunului de ceaţă

Modulul de extensie MultiCard face posibilă separarea 
diverselor condiţii de avarie. Acesta economiseşte timp 
şi bani deoarece dispeceratul de monitorizare va identi-

fi ca precis avaria înainte de a trimite echipa 
de service. De asemenea, dispune de 
o funcţie de buton de panică pentru 

protecţia la jaf simplă şi de 
încredere, o funcţie unică 
de protecţie a ATM-urilor, 
şi multe altele.

31

fi ca precis avaria înainte de a trimite echipa 
de service. De asemenea, dispune de 
o funcţie de buton de panică pentru 

încredere, o funcţie unică 

şi multe altele.

Acces de la distanţă la tunul de ceaţă

Acces de la distanţă la tunul de ceaţă prin IP/internet 
– service şi remedierea avariilor. Modulul de exten-

sie IPCard oferă nu numai fl exibilitate şi 
reducerea costurilor dar şi oportunităţi 

extinse de service precum 
şi o soluţie de buton de 
panică.
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sie IPCard oferă nu numai fl exibilitate şi 
reducerea costurilor dar şi oportunităţi 

extinse de service precum 
şi o soluţie de buton de 
panică.

Integrează sistemul de alarmă
şi softul tunului de ceaţă

Modulul de extensie UniBusCard reuneşte toate avantajele 
IntelliBox şi IntelliSuite în sistemul de alarmă al clădirii, iar 

programarea şi confi gurarea ulterioară a tunului 
de ceaţă devine “Point & Click” în sistemul 
de alarmă. Toate funcţiile tunului de ceaţă 

pot fi  integrate în meniurile 
de programare a sistemului de 
alarmă.
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programarea şi confi gurarea ulterioară a tunului 
de ceaţă devine “Point & Click” în sistemul 
de alarmă. Toate funcţiile tunului de ceaţă 

pot fi  integrate în meniurile 
de programare a sistemului de 
alarmă.

Integrează softul dispeceratului
de monitorizare şi al tunului de ceaţă 

Interfaţă de Programare a 
Aplicaţiei (API). PROTECT 
furnizează codurile de pro-
gramare corespunzătoare 
pentru ca dispeceratele de 
monitorizare să poată integra 
în propria interfaţă utilizator 
controlul funcţionării tunurilor 
de ceaţă instalate.

36

API APPLICATION 
PROGRAMMING 
INTERFACE

36 
AVANTAJE

CONVINGATOARE
- Cea mai cuprinzătoare soluție

Mentenanţă şi service mai eficient

IntelliSuite este un produs soft-
ware de diagnosticare pentru 
instalări profesionale, service şi 
mentenanţă efi cient. Preia de 
la tunul de ceaţă informaţii în 
timp real sau consultă jurnalul 
de evenimente. 

34

Fii eficient şi rapid 

The hoist tool makes it possible 
for only one person to install a 
PROTECT Fog Cannon. And it is 
safer - you are taking care of 
your back and do not fall down 
the ladder with a lot of kilos in 
your hands.

24

Placă de metal specială 

Placa de metal stabilizează 
tunul de ceaţă în cazul în care 
acesta nu este montat direct pe 
tavan.

Foarte util în încăperile înalte, 
ceaţa va acoperi rapid şi
efi cient valorile de protejat.

25

Instalare uşoară pe tavan sau perete

Troliul permite ca numai o 
singură persoană să instaleze 
tunul de ceață pe tavan. Munca 
este mai sigură și mai rapidă și 
nu pune în pericol integritatea 
corporală a instalatorului.

23
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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.

 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 .

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.

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.

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.

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.

DK

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.

Lato superiore in caso di installazione orizzontale.

Poner este lado arriba cuando se instale horizontalmente.

Этой стороной вверх, при горизонтальной установке.

Colocar este lado para cima para instalações na horizontal
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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.

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.

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.

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.

 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.

Item no.: 20817_0001MTI

Tun de ceaţă ascuns:
Instalare şi service uşoară 

Poţi inversa direcţia ceţii cu 180 
de grade, astfel tunul de ceaţă 
va degaja în spate.
Este recomandat pentru 
instalări ascunse, astfel vei 
economisi bani la instalare şi 
service. Instalarea ascunsă este 
elegantă şi surprinde hoţii.

26

Extensie de duză
– pentru instalări ascunse

Foloseşte extensia de duză 
când doreşti ca tunul de ceaţă 
să degajeze printr-o gaură în 
perete. Asigură spaţiul necesar 
şi răcirea naturală în jurul tunu-
lui de ceaţă. 

22

Alege duza potrivită 

La majoritatea tunurilor de 
ceaţă poţi alege dintre patru 
duze diferite: cu una sau trei 
ieşiri, drepte sau la 30°.

21

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. 

19

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.

20

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.

27

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.

28

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 

29 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.

35

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

Toate informaţiile tunurilor de
ceaţă într-un singur IntelliBox

Unitate de control pentru 
instalare service uşor – şi pentru 
control wireless. Starea curentă 
şi mesajele de avarie sunt 
afi şate clar pe display. Un singur 
IntelliBox poate controla până 
la 16 tunuri de ceaţă. Disponibil 
în versiune USB şi IP.

30

Adaugă diverse funcţionalităţi
utile tunului de ceaţă

Modulul de extensie MultiCard face posibilă separarea 
diverselor condiţii de avarie. Acesta economiseşte timp 
şi bani deoarece dispeceratul de monitorizare va identi-

fi ca precis avaria înainte de a trimite echipa 
de service. De asemenea, dispune de 
o funcţie de buton de panică pentru 

protecţia la jaf simplă şi de 
încredere, o funcţie unică 
de protecţie a ATM-urilor, 
şi multe altele.

31

fi ca precis avaria înainte de a trimite echipa 
de service. De asemenea, dispune de 
o funcţie de buton de panică pentru 

încredere, o funcţie unică 

şi multe altele.

Acces de la distanţă la tunul de ceaţă

Acces de la distanţă la tunul de ceaţă prin IP/internet 
– service şi remedierea avariilor. Modulul de exten-

sie IPCard oferă nu numai fl exibilitate şi 
reducerea costurilor dar şi oportunităţi 

extinse de service precum 
şi o soluţie de buton de 
panică.

32

sie IPCard oferă nu numai fl exibilitate şi 
reducerea costurilor dar şi oportunităţi 

extinse de service precum 
şi o soluţie de buton de 
panică.

Integrează sistemul de alarmă
şi softul tunului de ceaţă

Modulul de extensie UniBusCard reuneşte toate avantajele 
IntelliBox şi IntelliSuite în sistemul de alarmă al clădirii, iar 

programarea şi confi gurarea ulterioară a tunului 
de ceaţă devine “Point & Click” în sistemul 
de alarmă. Toate funcţiile tunului de ceaţă 

pot fi  integrate în meniurile 
de programare a sistemului de 
alarmă.
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programarea şi confi gurarea ulterioară a tunului 
de ceaţă devine “Point & Click” în sistemul 
de alarmă. Toate funcţiile tunului de ceaţă 

pot fi  integrate în meniurile 
de programare a sistemului de 
alarmă.

Integrează softul dispeceratului
de monitorizare şi al tunului de ceaţă 

Interfaţă de Programare a 
Aplicaţiei (API). PROTECT 
furnizează codurile de pro-
gramare corespunzătoare 
pentru ca dispeceratele de 
monitorizare să poată integra 
în propria interfaţă utilizator 
controlul funcţionării tunurilor 
de ceaţă instalate.

36

API APPLICATION 
PROGRAMMING 
INTERFACE

36 
AVANTAJE

CONVINGATOARE
- Cea mai cuprinzătoare soluție

Mentenanţă şi service mai eficient

IntelliSuite este un produs soft-
ware de diagnosticare pentru 
instalări profesionale, service şi 
mentenanţă efi cient. Preia de 
la tunul de ceaţă informaţii în 
timp real sau consultă jurnalul 
de evenimente. 

34

Fii eficient şi rapid 

The hoist tool makes it possible 
for only one person to install a 
PROTECT Fog Cannon. And it is 
safer - you are taking care of 
your back and do not fall down 
the ladder with a lot of kilos in 
your hands.

24

Placă de metal specială 

Placa de metal stabilizează 
tunul de ceaţă în cazul în care 
acesta nu este montat direct pe 
tavan.

Foarte util în încăperile înalte, 
ceaţa va acoperi rapid şi
efi cient valorile de protejat.

25

Instalare uşoară pe tavan sau perete

Troliul permite ca numai o 
singură persoană să instaleze 
tunul de ceață pe tavan. Munca 
este mai sigură și mai rapidă și 
nu pune în pericol integritatea 
corporală a instalatorului.

23
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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.

 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 .

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.

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.

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.

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.

DK

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.

Lato superiore in caso di installazione orizzontale.

Poner este lado arriba cuando se instale horizontalmente.

Этой стороной вверх, при горизонтальной установке.

Colocar este lado para cima para instalações na horizontal
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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.

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.

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.

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.

 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.

Item no.: 20817_0001MTI

Tun de ceaţă ascuns:
Instalare şi service uşoară 

Poţi inversa direcţia ceţii cu 180 
de grade, astfel tunul de ceaţă 
va degaja în spate.
Este recomandat pentru 
instalări ascunse, astfel vei 
economisi bani la instalare şi 
service. Instalarea ascunsă este 
elegantă şi surprinde hoţii.

26

Extensie de duză
– pentru instalări ascunse

Foloseşte extensia de duză 
când doreşti ca tunul de ceaţă 
să degajeze printr-o gaură în 
perete. Asigură spaţiul necesar 
şi răcirea naturală în jurul tunu-
lui de ceaţă. 

22

Alege duza potrivită 

La majoritatea tunurilor de 
ceaţă poţi alege dintre patru 
duze diferite: cu una sau trei 
ieşiri, drepte sau la 30°.

21

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. 

19

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.

20

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.

27

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.

28

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 

29 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.

35

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, 
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Toate informaţiile tunurilor de
ceaţă într-un singur IntelliBox

Unitate de control pentru 
instalare service uşor – şi pentru 
control wireless. Starea curentă 
şi mesajele de avarie sunt 
afi şate clar pe display. Un singur 
IntelliBox poate controla până 
la 16 tunuri de ceaţă. Disponibil 
în versiune USB şi IP.

30

Adaugă diverse funcţionalităţi
utile tunului de ceaţă

Modulul de extensie MultiCard face posibilă separarea 
diverselor condiţii de avarie. Acesta economiseşte timp 
şi bani deoarece dispeceratul de monitorizare va identi-

fi ca precis avaria înainte de a trimite echipa 
de service. De asemenea, dispune de 
o funcţie de buton de panică pentru 

protecţia la jaf simplă şi de 
încredere, o funcţie unică 
de protecţie a ATM-urilor, 
şi multe altele.

31

fi ca precis avaria înainte de a trimite echipa 
de service. De asemenea, dispune de 
o funcţie de buton de panică pentru 

încredere, o funcţie unică 

şi multe altele.

Acces de la distanţă la tunul de ceaţă

Acces de la distanţă la tunul de ceaţă prin IP/internet 
– service şi remedierea avariilor. Modulul de exten-

sie IPCard oferă nu numai fl exibilitate şi 
reducerea costurilor dar şi oportunităţi 

extinse de service precum 
şi o soluţie de buton de 
panică.

32

sie IPCard oferă nu numai fl exibilitate şi 
reducerea costurilor dar şi oportunităţi 

extinse de service precum 
şi o soluţie de buton de 
panică.

Integrează sistemul de alarmă
şi softul tunului de ceaţă

Modulul de extensie UniBusCard reuneşte toate avantajele 
IntelliBox şi IntelliSuite în sistemul de alarmă al clădirii, iar 

programarea şi confi gurarea ulterioară a tunului 
de ceaţă devine “Point & Click” în sistemul 
de alarmă. Toate funcţiile tunului de ceaţă 

pot fi  integrate în meniurile 
de programare a sistemului de 
alarmă.
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programarea şi confi gurarea ulterioară a tunului 
de ceaţă devine “Point & Click” în sistemul 
de alarmă. Toate funcţiile tunului de ceaţă 

pot fi  integrate în meniurile 
de programare a sistemului de 
alarmă.

Integrează softul dispeceratului
de monitorizare şi al tunului de ceaţă 

Interfaţă de Programare a 
Aplicaţiei (API). PROTECT 
furnizează codurile de pro-
gramare corespunzătoare 
pentru ca dispeceratele de 
monitorizare să poată integra 
în propria interfaţă utilizator 
controlul funcţionării tunurilor 
de ceaţă instalate.

36

API APPLICATION 
PROGRAMMING 
INTERFACE

36 
AVANTAJE

CONVINGATOARE
- Cea mai cuprinzătoare soluție

Mentenanţă şi service mai eficient

IntelliSuite este un produs soft-
ware de diagnosticare pentru 
instalări profesionale, service şi 
mentenanţă efi cient. Preia de 
la tunul de ceaţă informaţii în 
timp real sau consultă jurnalul 
de evenimente. 

34

Fii eficient şi rapid 

The hoist tool makes it possible 
for only one person to install a 
PROTECT Fog Cannon. And it is 
safer - you are taking care of 
your back and do not fall down 
the ladder with a lot of kilos in 
your hands.

24

Placă de metal specială 

Placa de metal stabilizează 
tunul de ceaţă în cazul în care 
acesta nu este montat direct pe 
tavan.

Foarte util în încăperile înalte, 
ceaţa va acoperi rapid şi
efi cient valorile de protejat.

25

Instalare uşoară pe tavan sau perete

Troliul permite ca numai o 
singură persoană să instaleze 
tunul de ceață pe tavan. Munca 
este mai sigură și mai rapidă și 
nu pune în pericol integritatea 
corporală a instalatorului.

23
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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.

 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 .

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.

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.

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.

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.

DK

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.

Lato superiore in caso di installazione orizzontale.

Poner este lado arriba cuando se instale horizontalmente.

Этой стороной вверх, при горизонтальной установке.

Colocar este lado para cima para instalações na horizontal
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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.

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.

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.

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.

 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.

Item no.: 20817_0001MTI

Tun de ceaţă ascuns:
Instalare şi service uşoară 

Poţi inversa direcţia ceţii cu 180 
de grade, astfel tunul de ceaţă 
va degaja în spate.
Este recomandat pentru 
instalări ascunse, astfel vei 
economisi bani la instalare şi 
service. Instalarea ascunsă este 
elegantă şi surprinde hoţii.

26

Extensie de duză
– pentru instalări ascunse

Foloseşte extensia de duză 
când doreşti ca tunul de ceaţă 
să degajeze printr-o gaură în 
perete. Asigură spaţiul necesar 
şi răcirea naturală în jurul tunu-
lui de ceaţă. 

22

Alege duza potrivită 

La majoritatea tunurilor de 
ceaţă poţi alege dintre patru 
duze diferite: cu una sau trei 
ieşiri, drepte sau la 30°.

21

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. 

19

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.

20

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.

27

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.

28

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 

29 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.

35

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

Toate informaţiile tunurilor de
ceaţă într-un singur IntelliBox

Unitate de control pentru 
instalare service uşor – şi pentru 
control wireless. Starea curentă 
şi mesajele de avarie sunt 
afi şate clar pe display. Un singur 
IntelliBox poate controla până 
la 16 tunuri de ceaţă. Disponibil 
în versiune USB şi IP.

30

Adaugă diverse funcţionalităţi
utile tunului de ceaţă

Modulul de extensie MultiCard face posibilă separarea 
diverselor condiţii de avarie. Acesta economiseşte timp 
şi bani deoarece dispeceratul de monitorizare va identi-

fi ca precis avaria înainte de a trimite echipa 
de service. De asemenea, dispune de 
o funcţie de buton de panică pentru 

protecţia la jaf simplă şi de 
încredere, o funcţie unică 
de protecţie a ATM-urilor, 
şi multe altele.

31

fi ca precis avaria înainte de a trimite echipa 
de service. De asemenea, dispune de 
o funcţie de buton de panică pentru 

încredere, o funcţie unică 

şi multe altele.

Acces de la distanţă la tunul de ceaţă

Acces de la distanţă la tunul de ceaţă prin IP/internet 
– service şi remedierea avariilor. Modulul de exten-

sie IPCard oferă nu numai fl exibilitate şi 
reducerea costurilor dar şi oportunităţi 

extinse de service precum 
şi o soluţie de buton de 
panică.

32

sie IPCard oferă nu numai fl exibilitate şi 
reducerea costurilor dar şi oportunităţi 

extinse de service precum 
şi o soluţie de buton de 
panică.

Integrează sistemul de alarmă
şi softul tunului de ceaţă

Modulul de extensie UniBusCard reuneşte toate avantajele 
IntelliBox şi IntelliSuite în sistemul de alarmă al clădirii, iar 

programarea şi confi gurarea ulterioară a tunului 
de ceaţă devine “Point & Click” în sistemul 
de alarmă. Toate funcţiile tunului de ceaţă 

pot fi  integrate în meniurile 
de programare a sistemului de 
alarmă.
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programarea şi confi gurarea ulterioară a tunului 
de ceaţă devine “Point & Click” în sistemul 
de alarmă. Toate funcţiile tunului de ceaţă 

pot fi  integrate în meniurile 
de programare a sistemului de 
alarmă.

Integrează softul dispeceratului
de monitorizare şi al tunului de ceaţă 

Interfaţă de Programare a 
Aplicaţiei (API). PROTECT 
furnizează codurile de pro-
gramare corespunzătoare 
pentru ca dispeceratele de 
monitorizare să poată integra 
în propria interfaţă utilizator 
controlul funcţionării tunurilor 
de ceaţă instalate.

36

API APPLICATION 
PROGRAMMING 
INTERFACE

36 
AVANTAJE

CONVINGATOARE
- Cea mai cuprinzătoare soluție

Mentenanţă şi service mai eficient

IntelliSuite este un produs soft-
ware de diagnosticare pentru 
instalări profesionale, service şi 
mentenanţă efi cient. Preia de 
la tunul de ceaţă informaţii în 
timp real sau consultă jurnalul 
de evenimente. 
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Fii eficient şi rapid 

The hoist tool makes it possible 
for only one person to install a 
PROTECT Fog Cannon. And it is 
safer - you are taking care of 
your back and do not fall down 
the ladder with a lot of kilos in 
your hands.
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Placă de metal specială 

Placa de metal stabilizează 
tunul de ceaţă în cazul în care 
acesta nu este montat direct pe 
tavan.

Foarte util în încăperile înalte, 
ceaţa va acoperi rapid şi
efi cient valorile de protejat.

25

Instalare uşoară pe tavan sau perete

Troliul permite ca numai o 
singură persoană să instaleze 
tunul de ceață pe tavan. Munca 
este mai sigură și mai rapidă și 
nu pune în pericol integritatea 
corporală a instalatorului.
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TCETORP MT0i06 
TCETORP MT1100i 
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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.

 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 .

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.

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.

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.

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.

DK

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.

Lato superiore in caso di installazione orizzontale.

Poner este lado arriba cuando se instale horizontalmente.

Этой стороной вверх, при горизонтальной установке.

Colocar este lado para cima para instalações na horizontal
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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.

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.

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.

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.

 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.

Item no.: 20817_0001MTI

Tun de ceaţă ascuns:
Instalare şi service uşoară 

Poţi inversa direcţia ceţii cu 180 
de grade, astfel tunul de ceaţă 
va degaja în spate.
Este recomandat pentru 
instalări ascunse, astfel vei 
economisi bani la instalare şi 
service. Instalarea ascunsă este 
elegantă şi surprinde hoţii.

26

Extensie de duză
– pentru instalări ascunse

Foloseşte extensia de duză 
când doreşti ca tunul de ceaţă 
să degajeze printr-o gaură în 
perete. Asigură spaţiul necesar 
şi răcirea naturală în jurul tunu-
lui de ceaţă. 
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Alege duza potrivită 

La majoritatea tunurilor de 
ceaţă poţi alege dintre patru 
duze diferite: cu una sau trei 
ieşiri, drepte sau la 30°.
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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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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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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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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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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 

29 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.

35

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, 



Înlocuire rapidă şi uşoară a fluidului

Rezervoarele noastre puternice 
de ceaţă, având un sistem de 
conectare inteligent, asigură o 
înlocuire rapidă şi uşoară fără 
scurgeri de fl uid.

Jumătate din modelele noastre 
de tunuri de ceaţă folosesc pun-
gi de fl uid de unică folosinţă, 
având un cost scăzut.
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Oportunitate de afaceri
reciproc avantajoasă

Comercializăm produsele noastre 
inovatoare prin intermediul parten-
erilor/distribuitorilor şi instalato-
rilor de sisteme de alarmă. Modelul 
nostru de afaceri este cel mai de 
încredere din industria de securitate 
cu ceaţă. Numeroasele noastre part-
eneriate pe termen lung cu instala-
tori din întreaga lume demonstrează 
că strategia noastră are succes.

5

Te ajutăm şi sprijinim continuu

Oferim cursuri de vânzări şi instruire 
tehnică gratuită pentru toată lumea 
din canalul nostru de distribuţie. 
Aceasta se realizează cu ocazia 
întălnirilor şi prin programele de 
e-learning.
Suportul zilnic tehnic, de vânzări 
şi marketing este, de asemenea, 
gratuit şi disponibil pe durata orelor 
de program.

9

Beneficiază de produsele
noastre inovatoare

Suntem specializaţi, inovatori şi 
dedicaţi în domeniul securităţii 
cu ceaţă. Suntem preocupaţi 
continuu de dezvoltarea de 
produse mai bune şi mai inteli-
gente în benefi ciul instalatorilor 
noştri de sisteme de alarmă şi a 
utilizatorilor.
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PROTECTGLOBAL.COM.RO

Există un tun de ceaţă pentru toată lumea

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

1

indiferent de arhitectura sau dimensiunea indiferent de arhitectura sau dimensiunea indiferent de arhitectura sau dimensiunea 
acesteia.
indiferent de arhitectura sau dimensiunea 

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.

2

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.

3

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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THIS PRODUCT
COMPLY WITH
IEC 62642-8
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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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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.

PROTECTTM 600/1100/2200

1

Approx.

60 sec. break

Approx.

60 sec. break

Approx.

60 sec. break

PROTECTTM 1100

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

PROTECTTM 600

PROTECTTM 2200

2200 m³

60 sec. fog 

200m³ 

200m³ 

200m³ 

Approx.

60 sec. break

1

2

10

Approx.

60 sec. break

600 m³

60 sec. fog 
60m³ 

60m³ 
60m³ 

60m³ 
60m³

1100 m³

60 sec. fog 

150m³ 

150m³ 

150m³

PROTECTTM 2200

1100 m³

30 sec. fog 200m³ 
200m³ 

200m³ 
200m³ 

200m³

Approx.

20 sec. break

1
2

3

10

Approx.

20 sec. break

Approx.

20 sec. break

4

Approx.

20 sec. break
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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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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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LIFETIME

TEMPERATURE °C

PROTECT

Competitor

19 46

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.

18


