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Katrine Sander er 8 år og betjener selv sikkerhedstågen på app’en, når hun kommer hjem fra skole.
Tågekanonen er monteret skjult på loftet, så sikkerhedstågen ved indbrud fylder rummet gennem hullet
over Katrines hoved.

Effektiv og enkel sikkerhedståge, som skolebørn selv
kan betjene
Protect’s sikkerhedståge mod indbrud og tyveri er udbredt i erhvervslivet, men
virksomheden producerer også tågekanoner til private hjem. Resultatet er særdeles
effektiv og prisbillig sikring, som kan betjenes af hele familien.
Familien Boelskifte og Sander bor nord for Aarhus i bydelen Risskov – tæt ved lystbådehavnen i
Egå, en attraktiv sandstrand, skov og andre rekreative områder ud mod Aarhusbugten. Bydelen
er kendetegnet ved patriciervillaer og andre liebhaverboliger, der er populære at bo i, men
derfor også interessante at bryde ind i. Det kan blandt andet ses, når Østjyllands Politi
offentliggør deres døgnrapporter.
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”Vi har boet her en halv snes år, hvor vi indtil nu er sluppet for indbrud. Men i perioder oplever
vi, at andre på vejene heromkring har haft ubudne gæster,” fortæller Nanna Boelskifte, der
danner par med Simon Sander. Sammen har de deres 8-årige datter Katrine.
Familien tror, at de indtil nu er sluppet for indbrud, fordi de bor i et halvt dobbelthus, så der
ofte er nogen hjemme i villaen. Ved indbruddene hos andre i området er det typisk
designermøbler og lignende ”tyvetækkelige varer”, tyvene går efter.
”Det virker, som om det er bestillingsarbejde. For TV-apparater og lignende gider de åbenbart
ikke længere stjæle,” forklarer Nanna Boelskifte.
Alarmen styres af en app
Familien valgte derfor at sikre hjemmet med tågekanoner. Lidt for at sikre værdierne i
hjemmet, men mest for at undgå, at deres datter Katrine kommer hjem fra skole til et hus, der
har været indbrud i.
”Vi undersøgte mulighederne og sikrede os, at Katrine var i stand til at betjene alarmen både
med fjernbetjeningen og med app’en på smartphonen. Hun bruger hver dag app’en, der
samtidig giver den fordel, at vi begge får besked om, at alarmen er slået fra – der betyder at
Katrine er kommet hjem fra skole,” fortæller Simon Sander.
”Det er nemt at bruge app’en, jeg skal bare huske, at den skal have et par sekunder til at
registrere det. Ellers fyldes hele rummet med tåge,” smiler Katrine, der en gang kom til at
aktivere sikringen.
Går alarmen, sendes der besked til familien Boelskifte og Sander samt til naboerne.
Stand alone-alarm
QUMULUS-tågekanonerne er tilsluttet af en autoriseret alarminstallatør, som loven kræver det.
Men Simon Sander valgte selv at stå for kablingen af dem og montere den enhed, som gør det
muligt at betjene sikkerhedstågen fra en app.
Herudover lavede Simon Sander den skjulte installation på loftet over de sikrede rum. Hvis man
ikke selv er handyman, kan man få en alarminstallatør til at klare hele installationen. Familien
har valgt at lade alarmen være mindre sensitiv, så deres hund ikke aktiverer tågekanonerne,
når den er hjemme, mens alarmen er slået til.
”Vi har også valgt, at vores alarm ikke skal gå til en kontrolcentral, hvis den aktiveres. Det gør
driften lidt billigere. I stedet får vi selv besked på vores smartphones. Samtidig har vi jo set,
hvor effektivt tågen skjuler værdierne, så det er begrænset, hvad en indbrudstyv kan nå at få
med sig,” uddyber Simon Sander.
Private hjem er stadig udsat
”Selv om antallet af indbrud er faldende, er interessen for at sikre private hjem steget i takt
med, at banker og tankstationer er blevet pengeløse, ligesom mange virksomheder de senere år
har sikret sig effektivt,” fortæller adm. direktør Poul Dalsgaard, Protect.
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”Vi har derfor udviklet to tågekanoner, der i ydelse og design er beregnet til at passe i private
hjem. Model Xtratus kan således på 16 sekunder fylde 250 m3 med tåge, mens model QUMULUS
på 60 sekunder kan fylde 400 m3. Præcis så hurtigt, at tyven vælger at stikke af, inden han får
stjålet eller ødelagt for meget,” slutter Poul Dalsgaard.
Dansk-producerede tågekanoner
Protect eksporterer i dag over 90 % af sin produktion til flere end 50 lande. I Danmark er
Protect absolut markedsleder, hvor man sælger tågekanonerne igennem et landsdækkende net
af professionelle alarminstallatører.
Siden Protect blev etableret i 2001, har man produceret og installeret over 80.000 anlæg med
sikkerhedståge over hele verden. De er installeret hos så vidt forskellige kunder som banker,
guldsmede, optikere, radio-/TV- og IT-forhandlere, tankstationer, fødevarebutikker, stat og
kommuner samt i private hjem.
Nogle af de kendte og internationale kæder, som Protect har leveret sikkerhedståge til, er
Tesco, 7-Eleven, Rema 1000, ALDI, Hugo Boss, Expert, Q8, Aral, Samsung, Santander, Dansk
Supermarked, McDonalds, JYSK og Matas.
Den lokale kontakt til kunderne varetages af et landsdækkende net af certificerede
alarminstallatører og forhandlere, som besidder stor kompetence og erfaring inden for
installation og drift af Protects produkter.
Læs mere og se firmapræsentationsvideoen på www.protectglobal.dk
#####
Yderligere oplysninger kan fås hos:
Protect A/S
Hasselager Centervej 5, 8260 Viby J
Telefon +45 8672 1881
info@protectglobal.com – www.protectglobal.com
Adm. direktør Poul Dalsgaard, pd@protectglobal.com mob: +45 4030 0020

Pressekontakt:
Journalist Per Raahauge, +45 2170 7979, protect@2pr.dk
Send en mail retur med ”afmelding”, hvis du ikke længere ønsker information om
sikkerhedståge.
Foto i høj opløsning kan rekvireres på msj@protectglobal.com eller protect@2pr.dk
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Om Protect A/S
Protect A/S udvikler og producerer tågekanoner til tyverisikring af værdier. Tågekanoner
monteres sammen med traditionelle tyverialarmer. Når alarmen aktiveres indhylles rummet i
en tæt tåge, så tyven ikke går derind. Er tyven inde i rummet, når tågen spredes, er det
umuligt at se og finde værdigenstande at stjæle.
Protect A/S blev etableret i 2001 og ejedes tidligere af selskabets administrerende
direktør Poul Dalsgaard og Claus Damgaard. Februar 2017 blev Protect købt af det danske
investeringsselskab Genua A/S.
Protect A/S har en samarbejdsaftale med hovedparten af alarm-installatørerne i
Danmark, ca. 300 installatører. Protect A/S er den absolutte markedsleder på markedet for
tågekanoner i Danmark.
90 % af produktionen af tågekanoner eksporteres. I udlandet har Protect A/S et net af
distributører i over 50 lande på fem kontinenter.
Sortimentet af sikkerhedsudstyr består i dag af seks grundmodeller: FOQUS™, Xtratus®,
QUMULUS®, PROTECT 600i™, PROTECT 1100i™ og PROTECT 2200i™, som er dimensioneret til
rum af forskellig størrelse. Produktsortimentet indeholder også PROTECT Security Strobe™ – en
stroboskoplampe, som forstærker tågens virkning samt PROTECT Security Sounder™, der er en
sirene med en øredøvende effekt.
Fra kundelisten kan nævnes: Tesco, Sainsbury’s, Q8, Hugo Boss, McDonalds, JYSK, Rema
1000, Stark, Matas, Profil Optik, NETTO, Bilka, Føtex, 7-Eleven, Aral, Nike, Georg Jensen,
B&O, Sony Center, Expert, Spar, Pilgrim samt en lang række statsinstitutioner, kommuner og
private hjem. Flere oplysninger om Protect A/S og sikkerhedståge kan hentes på
www.protectglobal.dk.
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