Névoa de Segurança

PARE OS ASSALTOS
EM APENAS ALGUNS SEGUNDOS COM
O CANHÃO DE NÉVOA

O ladrão não pode roubar o que não consegue ver!

www.bisalarmes.com

Inócuo para equipamentos electrónicos e stocks
O Névoa “seca” é completamente
inofensiva para equipamentos
informáticos,
electrodomésticos,
roupas, mercadorias, etc. O Sistema de Névoa de Segurança da
PROTECT™ tem sido instalado sem
problemas em inúmeros locais
com equipamentos electrónicos e
mecânicos.

Completamente seguro
para animais e pessoas
O Sistema de Névoa é baseado no
mesmo princípio dos geradores de
fumo utilizados há 50 anos em teatros e discotecas. Foi testado e certificado como sendo completamente
seguro por inúmeros laboratórios
em todo o mundo. Este sistema é
utilizado pela polícia para o treino
de agentes e cães em ambientes
hostis, assim como por bombeiros
para simulacros de incêndios em
empresas e centros educativos.

O nevoeiro é de longa
duração e não deixa
resíduos

NÉVOA DE
SEGURANÇA
PROTECT
TM

A Névoa de Segurança é extremamente eficaz para
complementar o sistema de alarme convencional e evitar
assaltos e vandalismo. No denso nevoeiro, o intruso fica
imediatamente desorientado. Sentindo-se cercado pela
densa neblina, o assaltante procura imediatamente sair
pelo mesmo local por onde entrou, sem roubar ou danificar
as instalações. A experiência adquirida em milhares
de instalações demonstra que o Sistema de Névoa de
Segurança é o método anti-roubo mais eficaz do mercado.

Veja vídeos e outros documentos que mostram a eficácia e segurança do sistema, em www.ProtectGlobal.com

O denso nevoeiro permanece por
um longo período de tempo, mesmo com forte ventilação pode levar
cerca de 20 minutos a recuperar
completamente a visibilidade. Não
deixa qualquer vestígio gorduroso
ou resíduo sobre as superfícies. Os
Sistemas de Névoa da PROTECT™
podem ser activados em múltiplas
ocasiões utilizando a mesma recarga de fluido.

Previne os actos de
vandalismo
Os prejuízos que advêm dos actos
de vandalismo podem ser equiparados aos de um assalto. Felizmente o
Sistema de Névoa da PROTECT™
também protege contra o vandalismo. Às cegas e sem sentido de
orientação é muito difícil movimentar-se e causar destruição.

O Canhão de Névoa da PROTECT™ tem sido instalado nos mais variados locais incluindo lojas, bancos, supermercados, estações de serviço, escritórios, armazéns, casinos, espaços com servidores, escolas, habitações, etc. Nenhum espaço é demasiado pequeno ou grande para PROTECT™.
O Sistema de Névoa da PROTECT™ também é eficaz em temperaturas tão baixas como 5ºC.

Instalação no tecto

ESCOLHER NÉVOA DE SEGURANÇA
É ESCOLHER UM SEGURO DE VIDA
“Isso não me acontece a mim”, a maioria das pessoas pensa assim, mas as estatísticas
mostram que todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, irão passar pela experiência
de um assalto. Então porquê não escolher o sistema de protecção contra assaltos mais eficaz,
antes que aconteça de facto - ou antes que aconteça novamente?

Mais boas razões para escolher
Névoa de Segurança PROTECT™

Instalação na parede

• Compatível com qualquer sistema de alarme existente
• Único canhão de névoa que produz névoa seca na potência máxima durante
um minuto completo

•
•
•
•
•

Maior tempo de funcionamento com bateria em caso de falha de energia
Ventilador silencioso
O fluido XTRA+ produz uma névoa branca e densa que dura mais tempo
Seguro contra falsos alarmes
Todos os modelos possuem opção de função de pulso (permite ao nevoeiro
durar mais tempo)

• Estrutura em aço anti-sabotagem que protege o canhão de actos de
vandalismo

• Eleito o Sistema de Névoa com instalação mais intuitiva e fácil
• Recomendado em todo o mundo por empresas líderes na instalação de

Instalação oculta

alarmes e companhias de seguros

Múltiplas opções
de instalação

Os Canhões de Névoa da PROTECT™ podem ser instalados facilmente, em qualquer
local ou posição, sem ser necessária
qualquer modificação. Dispõe de uma
solução para aplicação oculta, em tectos
falsos ou paredes.

Custo-benefício
– manutenção mínima
O Sistema de Névoa PROTECT™ oferece o melhor custo-benefício,
é um sistema de segurança fiável, com uma longa vida útil e
mínima manutenção. O Canhão pode ser activado várias vezes utilizando a mesma recarga de
fluido. O seu consumo de energia equivale ao de uma lâmpada convencional e quando o alarme está
desactivado o sistema consome ainda menos. As recargas de fluido, resistentes e herméticas, podem
ser substituídas rápida e facilmente pelo instalador de alarme – assemelha-se a substituir um tinteiro
de uma impressora.

O Sistema de Névoa PROTECT™ pode ser instalado facilmente por um instalador de alarmes autorizado.

www.bisalarmes.com

Em segundos o Canhão de Névoa
enche o espaço com uma densa neblina,
tornando impossível ver uma mão a
frente dos olhos.
Não se pode roubar o que
não se pode ver.

TUDO ACONTECE
EM SEGUNDOS:
3

8

3 seg.: O Ladrão entra nas instalações.
O alarme e o Canhão de Névoa são activados.

10

8 seg.: Em questões de segundos é
impossível movimentar-se no nevoeiro.

10 seg.: É impossível ver…
e é impossível roubar alguma coisa.

SISTEMA DE SEGURANÇA SEM E COM NÉVOA DE SEGURANÇA PROTECT™
Um assalto comum demora apenas 2-8 minutos. Sem Sistema de Névoa depende unicamente da rapidez com que a polícia ou os
seguranças chegam às instalações - na prática, demoram cerca de 10-15 minutos. Com o Sistema de Névoa PROTECT™ o assalto
é efectivamente parado em poucos segundos.

Assalto

2-8 min.

SEM PROTECT™

10-45 min.

Assalto

20 seg.

COM PROTECT™

10-45 min.

PREVENÇÃO E
AUTODEFESA

FACTOS ACERCA
DE PROTECT™
FOG SECURITY

Imagens recolhidas do sistema de vigilância testemunham um assalto e comprovam a eficácia do nevoeiro. O assaltante é surpreendido e foge de mãos vazias!
Veja o vídeo em www.ProtectGlobal.com

• Salvaguarda instantaneamente todos os bens – Protegendo
contra vandalismo
• Completamente inofensivo –
não deixa resíduos
• Recomendado pela polícia e
seguradoras
• Pode ser activado em múltiplas
ocasiões utilizando a mesma
recarga de fluido.

3

Assaltante procura medicamentos e tabaco numa
loja de grandes dimensões, durante período de
encerramento.

8

O Sistema de Névoa da PROTECT™
protege a área em 8 segundos.

• O Investimento paga-se a si
próprio após apenas uma prevenção de assalto
• Instalação fácil e rápida, mesmo em soluções ocultas
• Tranquilidade máxima no horário de encerramento
• Produto de qualidade 100%
Dinamarquês

12

O ladrão desiste e tenta fugir.
Após 12 segundos deixa as instalações..

15

Outro canhão de névoa protege as restantes áreas,
a loja fica completamente protegida em menos de
20 segundos.

VEJA OS VÍDEOS
ONLINE

SOLICITE UMA
DEMONSTRAÇÃO GRÁTIS
O Sistema de Névoa de Segurança é extremamente convincente quando o vemos em acção.
Estamos disponíveis para efectuar uma demonstração num espaço escolhido por si.
Não demora mais de 30 minutos. Contacte-nos.

Ligue 234943094 para agendar uma demonstração

Veja em www.ProtectGlobal.
com, encontrará uma varfiedade
de interessantes vídeos com entrevistas de diversos pontos do
mundo, assim como demonstrações que ilustram a eficácia do
sistema na prevenção de assaltos e vandalismo..

Névoa de Segurança

Protect Portugal •

Bis Electrónica Lda

R. Direita 334 - Quinta do Picado - 3810-018 Aveiro

Tel. 234943094 bisalarmes@portugalmail.pt

www.bisalarmes.com

