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REVIEW
FOG SECURITY SYSTEMS

Μηχανισμοί παραγωγής
Αντικλεπτικής ομίχλης
ασφαλείας Protect
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΛΕΨΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ
Συνδέστε οποιοδήποτε πάνελ της CADDX: networX, xGen, xGen Connect, zeroWire και Advisor Advanced
(ATS) της Aritech στο Cloud της CADDX. Το UltraSync προσφέρει στους εγκαταστάτες και στους
κεντρικούς σταθμούς την πρόσβαση σε μια πλατφόρμα υπηρεσιών, από όπου μπορούν εύκολα να ρυθμίσουν, να διαγνώσουν την κατάσταση και να παρακολουθούν τις συνδεδεμένες συσκευές τους. Αυτό
τους επιτρέπει να προσφέρουν μηνιαίες επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες.

Ω

ς αποτέλεσμα της αύξησης της εγκληματικότητας
που εμφανίζεται στις μέρες μας, τόσο ιδιώτες όσο
και επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους βελτίωσης του
επιπέδου ασφαλείας τους. Το Protect αποτελεί ένα
πρωτοποριακό σύστημα ασφαλείας, το οποίο είναι σε θέση εντός
λίγων δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα δεχθεί το ερέθισμα
του συναγερμού, να καλύψει πλήρως το χώρο με αδιαπέραστη
ομίχλη, προστατεύοντας έτσι τόσο τα τιμαλφή όσο και τους ανθρώπους που βρίσκονται εντός.
Το Protect είναι ένας μηχανισμός παραγωγής αντικλεπτικής ομίχλης
που παράγει πυκνή ομίχλη και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
(15’’- 60’’) καλύπτει πλήρως τον χώρο που θέλετε να προστατέψετε,
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δημιουργώντας μηδενική ορατότητα τόσο της διάταξης του χώρο
όσο και των αντικειμένων που βρίσκονται εντός αυτού.
Η ομίχλη είναι απολύτως αβλαβής για τον άνθρωπο, τα αντικείμενα,
και τον περιβάλλοντα χώρο και απομακρύνεται με φυσικό εξαερισμό
σε 45΄- 60΄λεπτα ανάλογα με την διαρρύθμιση.

Τεχνικές δυνατότητες
Τα Protect είναι κάτι παραπάνω από συστήματα Αντικλεπτικής
Ομίχλης. Χάρη στην ποιότητα κατασκευή τους, τις on-board συνδέσεις τους, τον προγραμματισμό τους, αλλά και τις περιφερειακές
τους μονάδες, μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα πολύ αποτελεσματικό αντικλεπτικό σύστημα.
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FOG SECURITY SYSTEMS
Βασικά Χαρακτηριστικά μηχανισμού Αντικλεπτικής Ομίχλης Protect:

Ο μηχανισμός παραγωγής αντικλεπτικής ομίχλης δημιουργεί
ένα πυκνό λευκό σύννεφο σε λιγότερο από ένα λεπτό (15’’60’’ δευτερόλεπτα)
n Υπάρχουν οκτώ μοντέλα ανάλογα με τα κυβικά
μέτρα του χώρου που θέλουμε να καλύψουμε
(από 250 m3 έως 13.200 m3)
n Η διάρκεια που μένει στον χώρο η ομίχλη,
είναι μεγαλύτερη της μια ώρας.
n Είναι συμβατή με όλα τα συστήματα συναγερμών. Ο μηχανισμός παραγωγής
ομίχλης ενεργοποιείται όταν χτυπήσει
και ο συνεργός,
n Διαθέτει ατσάλινο κέλυφος που αντέχει
σε απόπειρες βανδαλισμού
n Διαθέτει μπαταρία η οποία ενεργοποιείται
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
n Μπορεί να τοποθετηθεί στην οροφή, στον τοίχο
ή κρυφά μέσα σε ψευδοροφή.
n Διαθέτει παλμικό σύστημα, το οποίο διατηρεί την ομίχλη
και παρατείνει το χρόνο ομίχλης μετά την πρώτη εκτόνωση.
Οι διαδοχικές ρίψεις εξασφαλίζουν συνεχή κάλυψη του χώρου.
n 100% αθόρυβη λειτουργία σε κατάσταση αναμονής.
n

n

Στιβαρό και αεροστεγές δοχείο υγρού το οποίο αντικαθίστανται
γρήγορα και εύκολα.
n Kit Υγρό για πολλές ρίψεις – ανάλογα με την ρύθμιση
μπορεί να ενεργοποιηθεί πάνω από 12 φορές με
ένα Kit.
n Οπτικό και ηχητικό σήμα για περιπτώσεις βλάβης ή χαμηλής στάθμης δεξαμενής υλικού
n Χαμηλή κατανάλωση: 5 - 10 W (60W
κατά το στάδιο προθέρμανσης)
n 5 έτη εργοστασιακή εγγύηση
n Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στη
Δανία
n Πιστοποιημένο με το πρότυπο IEC 626428 & EN50131-8
n Δυνατότητα σύνδεσης με πολλαπλές πηγές,
όπως μπουτόν πανικού, ανιχνευτή κίνησης,
τηλεκοντρόλ, SMS μέσω ειδικού ανιχνευτή κίνησης με sim card.
n Δυνατότητα κατεύθυνσης την ομίχλης με ειδικά ρυθμιζόμενα ακροφύσια στα σημεία ενδιαφέροντος δημιουργώντας
3 διαφορετικές καλύψεις χώρου (σημειακή κάλυψη, πλήρη
κάλυψη, κάλυψη τύπου κουρτίνας).
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FOG SECURITY SYSTEMS
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά & Δυνατότητες
Protect IP Card
Η κάρτα Protect IP Card επιτρέπει τη σύνδεση οποιουδήποτε συστήματος Protect σε δίκτυο επιτρέποντας απομακρυσμένη διαχείριση αλλά και τεχνική διάγνωση μέσω του ειδικού διαγνωστικού
προγράμματος “intellisuite”.
Protect I-Cloud
Πρόσφατα η Δανέζικη εταιρία συστημάτων αντικλεπτικής ομίχλης
“Protect” λάνσαρε την νέα εφαρμογή intellicloud.
Αποτελεί μια cloud-based πλατφόρμα service και reporting, η
οποία επιτρέπει σε εγκαταστάτες αλλά και τελικούς χρήστες να

γνωρίζουν την λειτουργική κατάσταση ενός συστήματος αντικλεπτικής ομίχλης.
Αυτό βελτιστοποιεί την ασφάλεια και εκμηδενίζει άσκοπες ή περιοδικές επισκέψεις στον χώρο του πελάτη χωρίς πραγματικά να
απαιτείται η συντήρηση τους.
n Αν ένα σύστημα χρειαστεί συντήρηση, αυτομάτως ενημερώνει
την πλατφόρμα “intellicloud” η οποία παράλληλα στέλνει και
ενημέρωση σε εγκαταστάτη και πελάτη μέσω mail.
n Η πλατφόρμα IntelliCloud είναι προσβάσιμη από υπολογιστή,
tablet ή smartphone.
n Οι εγκαταστάσεις εμφανίζονται σε έναν διαδραστικό χάρτη στον
οποίο ο εγκαταστάτης μπορεί να ψάξει ανά πελάτη, ανά σημείο
εγκατάστασης.
n Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας, χαμηλής στάθμης υγρών &
άλλων τεχνικών προβλημάτων.
Η χρήση της πλατφόρμας Intellicloud έχει ήδη εγκατασταθεί με
επιτυχία σε αρκετές εταιρίες Security και εγκαταστάτες συστημάτων
ασφαλείας, οι οποίοι εξυπηρετούν πελάτες με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων ή απομακρυσμένες εγκαταστάσεις. Ο προγραμματισμός της συντήρησης συστημάτων αντικλεπτικής ομίχλης δεν
ήταν ποτέ πιο αποτελεσματικός!
Η Protect είναι η πρώτη εταιρία του
κλάδου της που προσφέρει μια υπηρεσία σαν το IntelliCloud και μάλιστα δωρεάν!

Nέα μοντέλα για το 2021 στην γκάμα των Protect
Protect 800i & Protect 1500i
n Με νέα αρκετά ποιο compact κατασκευή για χώρους με ιδιαίτερη αισθητική
n Από 850~1900 κυβικά ομίχλης για το Protect 800i
n Από 1350~2740 κυβικά ομίχλης για το Protect 1500i
n Με Onboard την ειδική δικτυακή κάρτα “Protect IP”
n Νέα εξελιγμένη μόνωση θερμαντικού στοιχείου για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας κατά 50% (5-10
watt σε κατάσταση αναμονής)
n Χρόνο λειτουργίας με μπαταρία για περισσότερο από 3 ώρες
n Δυνατότητα πολλών επαναληπτικών ρίψεων (παλμικής λειτουργίας)
n Ειδικό ακροφύσιο γωνία ρίψης 30 μοιρών σε οποιαδήποτε κατεύθυνση
n Input: 5 signals (+2)
n Output: 3 signals (+2)

Συμπέρασμα
Η προηγμένη σειρά προϊόντων της Protect
αποτελεί από τις καλύτερες στην κατηγορία
της, χαρίζοντας υψηλά επίπεδα απόδοσης
και αξιοπιστίας. Προσφέρουν μεγάλη ευελιξία
τόσο σε διαθέσιμα μοντέλα βάσει της ονομαστικής τους απόδοσης, όσο και στη σύνθεση επιχειρησιακών και ρυθμίσεων ασφαλείας. Πρόσθετη
αξία παρέχουν και οι λύσεις περιφερειακών συστημάτων, που
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μετατρέπουν το σύστημα σε ένα αξιόπιστο επεκτάσιμο
σύστημα ασφαλείας.
info
BOOS S.A.
Λεωφ. Μεσογείων 262, 155 62 Χολαργός Αθήνα,
τηλ.: 210-6549590 | mail: info@boos.gr,
www.protectglobal.gr | www.boos.gr

