
PROTECTTM füstágyú, paradigmaváltás a biztonságtechnikában 

Mi is az a füstágyú? 

Hjřrleif Johansen, Dániában fejlesztette ki a füstgenerátorát. Ötlete azon alapult, hogy ha a betörők 

nem látnak az orruknál tovább, nem is tudják a betörést, rablást végrehajtani. Találmányának 

fejlesztésére, gyártására, forgalmazására 2001-ben alapította cégét, a PROTECT A/S-t. 

A füstágyú új és hatékony kiegészítője a hagyományos vagyonvédelmi rendszereknek, amely kisebb- 

nagyobb helyiségeket, kevesebb, mint húsz másodperc alatt sűrű füsttel tölti meg. Elsősorban egy 

váratlan hatás éri a behatolót, másod sorban a sűrű fehér füst lehetetlenné teszi a tájékozódást. Ezzel a 

komplex lélektani és fizikai hatással azonnal megakadályozza a rablás és betörés sikeres végrehajtását. 

Ezért különösen jól alkalmazható a betörések, rablások és a vandalizmus megelőzésében boltokban, 

irodákban, bankokban és egyéb pénzintézetekben, raktárakban, lakásokban és más könnyen támadható 

környezetben. 

A füstágyúk megfelelnek minden európai és hazai biztonságtechnikai szabványoknak és előírásoknak. 

A behatolásjelző-rendszerek AKTÍV vagyonvédelmi kiegészítője! 

A füstágyú lényege, hogy pár másodperc alatt átláthatatlan sűrű füsttel tölti meg a helyiséget, így 

ellehetetleníti a betörések és rablások sikeres végrehajtását. Füstágyú alkalmazásakor a behatoló egy 

pillanatig sem hezitál, hogy bemenjen-e a sűrű füstbe, azonnal menekül a helyszínről.  

A PROTECTTM füstágyú ún. „száraz” füstöt generál. A füst folyadék glycol és víz speciális keveréke, 

amelyet a rendszer egy fűtőegységen keresztül, „száraz” füstté alakít. Ez a füst nagy koncentrátumú, 

teljesen átláthatatlan és kifejezetten biztonságtechnikai célra fejlesztették ki. A füst több mint egy órán 

keresztül megmarad a helyiségben, de 15-20 perc alapos szellőztetés után nyomtalanul eltűnik. A 

füstágyú csak akkor aktiválódik, amikor a behatolásjelző-rendszer betörést jelez (1). Az első jelzésére 

megkezdődik a füstképzés és pillanatok alatt átláthatatlan sűrű füsttel védi értékeket. A füstvédelem 

nyitvatartási időben, vagy veszély esetén is aktiválható egy pánikgomb, vagy támadásjelző 

megnyomásával. Így nem csak értékeit, hanem Ön és alkalmazottai testi épségét is biztonságban 

tudhatja. 

A telepítés gyorsan, akár 1 óra alatt elvégezhető. Ez az időtartam tartalmazza a füstágyú szakszerű 

rögzítését, a vezérlő kábelek csatlakoztatását, a füstágyú programozását és füstvédelem tesztelését. A 

vezérlőpanel kialakítása minden típus esetében tökéletesen megegyezik, csupán a DIP kapcsolókkal 

való programozás eltérő. Ezért a technikusnak könnyű dolguk van, hiszen elegendő egyszer 

megtanulnia a rendszer szerelését és a vezérlő panel kialakítását. 

Távfelügyeleti kivonuló szolgálatok 

A távfelügyeleti kivonuló szolgáltatók számára áttörést jelent a füstágyúk alkalmazása.  

A betörők megfigyelik a távfelügyeleti járőrök szokásait, és pontosan tudják mennyi idejük van egy 

betörés végrehajtására. Egy átlagos méretű családi ház kifosztásához elegendő három perc, de egy 

üzletet akár fél perc alatt is ki lehet rabolni! A távfelügyeletek által vállalt kivonulási időtartam (10-15 

perc) a legkritikusabb tényező egy betörés alkalmával, ha egy járőr épp nem a nullpont közelében, 

vagy egy esemény helyszínén van. A cselekmény első pillanatában a behatolásjelző-rendszer értesíti a 

távfelügyeletet, a füstágyú pedig effektív fizikai védelmet biztosít, a kivonuló szolgálat megérkezéséig. 

Így közösen, a betörés pillanatában alkotnak tökéletes védelmet A távfelügyeleti szolgáltatók 

kivonulási időtartama a legnagyobb kockázati tényező, ami füstágyú alkalmazásával közel nullára 

redukálható. 

Betörések, rablások és vandalizmus megelőzésére tehát a füstágyú egy kiemelkedő jelentőségű aktív 

védelmi megoldás. 



 

Dohánygyár védelme PROTECT 2200i típusú füstágyúval 

A MyProtect Biztonságtechnikai Kft. a PROTECTTM vagyonvédelmi füstágyúk kizárólagos 

forgalmazója Magyarországon és a kelet-közép európai régióban. 

 


