Comunicat de presă
Protect A/S

Viorica Troancă, administrator Horticom (centru), Lucian Stoica, director tehnic Amicos (stânga) și
Dan Belâi, Country Manager PROTECT Romania, la recepţia sistemului de securitate cu ceaţă.

Magazin alimentar spart de 3 ori în 52 de zile.
S-au furat ţigări în valoare totală de 20.000 lei.
Odată cu cele mai mari și importante reţele de magazine alimentare din lume care sunt protejate
cu sisteme de securitate cu ceaţă PROTECT şi magazinele din România întrevăd beneficiile
protecţiei cu sisteme active de securitate. Din păcate unele doar după ce experimentează furturi.

Societatea comercială Horticom situată în zona centrală a municipiului Mediaş, a suferit 3 spargeri în
mai puţin de 2 luni, iar hoţii au furat ţigări în valoare de 20.000 de lei cu toate că magazinul este
supravegheat cu camere de supraveghere video şi dotat cu sistem de alarmă la efracţie.
“Pur şi simplu cu toate sistemele de alarmă posibile pe care un agent economic poate să le aibă,
începând de la camere de luat vederi, de la sistem de alarmă, intervenţie de la firma de protecţie şi
pază, toate le avem. Hoţii au devenit atât de profesionişti încât nu ştii cum să te mai aperi. Pur şi simplu
încă o spargere de genul ăsta şi va trebui să închidem magazinul. Poliţia, toţi dau din umeri, vin,

spun dar nu putem, nu avem ce să facem, cum să-i prindem? Hoţii au acţionat în 40 de secunde, firma
de protecţie ne-a comunicat că ei nu pot să ajungă mai repede de un minut. Am avut o pagubă totală de
20.000 lei. Au furat aproape toate ţigările ce le-am aprovizionat într-o săptămână. La penultima
spargere le-am spus la vânzătoare să nu mai lase ţigări în faţă, le ducem în spate, le încuiem” spune
administratorul societăţii, Viorica Troancă.
Disperarea şi neputinţa administratorului societăţii păgubite a determinat-o să transmită chiar un mesaj
potenţialilor hoţi: “Cu ocazia asta anunţ hoţii că nu mai găsesc ţigări la noi, vă rog nu mai spargeţi că nu
o să mai găsiţi, le ascundem de nici noi n-o să le mai găsim”
Lucian Stoica, directorul tehnic al companiei Amicos, partener autorizat Protect, care a realizat
instalarea sistemelor de securitate, a implementat după fiecare eveniment măsuri care ar fi trebuit să
mărească gradul de securitate al magazinului: securizarea suplimentară a uşilor de acces, scurtarea la
minim a timpului de introducere cod alarmă utilizator, orientarea şi reamplasarea senzorilor de detecţie
prezenţă.
“Cu toate acestea, măsurile puse în practică s-au dovedit a fi ineficiente la o spargere cu o durată de 40
secunde (în timp ce durata de intervenţie este de minim 3 minute), cu infractori având faţa acoperită
(camerele video nu au putut identifica identitatea infractorilor)” explică directorul tehnic Amicos.
Instalatorii de sisteme de alarmă recomandă sistemele de securitate cu ceaţă
Administratorul societăţii a analizat împreună cu furnizorul lor de sisteme de securitate compania
Amicos, posibilele modalităţi de stopare a spargerilor. După analiza tuturor aspectelor (raţiuni
economice, tehnice, de mediu şi de impact asupra populaţiei) s-a decis implementarea unui sistem de
securitate cu ceaţă prin extinderea sistemului de alarmă la efracţie existent.
“Am dorit să oferim clientului, pentru prima oară un sistem eficient 99,99%, cu efecte imediate şi care să
o ferească de alte "găuri" financiare de zeci de milioane. Instalarea unui tun de ceaţă are printre altele,
după părerea mea, un avantaj major: costă mai puţin decât paza umană permanentă sau
"transformarea buticului într-o cutie blindată" ” spune mulţumit Lucian Stoica.
“Un alt lucru care mă bucură este faptul că dacă atuncea spuneam că nu mai am nici o şansă de
protecţie în sensul că avem grilaje, avem firmă de protecţie şi pază care ne asigură paza, avem sisteme
de supraveghere care toate au funcţionat, dar din păcate hoţii şi-au făcut meseria. Dar din fericire uite
că a apărut un lucru nou care sincer, eu mă gândeam că ar trebui, odată cu declanşarea sistemului de
alarmă să se declanşeze aşa un fel de spray să nu-i zic paralizant că nu-i frumos, dar măcar un spray
de adormit să spun aşa, şi uite că acum a apărut aşa ceva. Odată cu sistemul de alarmă se
declanşează un sistem de ceaţă ca să-i bage în ceaţă pe infractori. Nu am mai avut probleme şi sperăm
să nu avem” concluzionează mulţumită Viorica Troancă.

Reţeaua de magazine alimentare IZSO UNIVERSAL a ales protecţia cu ceaţă
Reţeaua de magazine Izso Universal din Gheorgheni a experimentat o efracţie,
ocazie cu care s-au sustras ţigări şi băuturi. Produsele din magazin erau asigurate,
dar asiguratorul a achitat doar o parte din pagubă, după câteva luni de la eveniment.
“Am decis implementarea de sisteme de securitate cu ceaţă, pentru a evita neplăcerile aferente
spargerilor viitoare, pierderii efective de produse dar şi a costurilor din cauza nefuncţionării magazinului
datorate cercetării criminalistice şi a efectuării inventarului. Am început cu protecţia celor 19 magazine
din reţea şi concomitent am extins contractul de instalare cu încă 9 tunuri de ceaţă şi la celelalte zone
din magazine care necesitau protecţie, la birourile şi depozitul societăţii” spune mulţumit Izsó Zoltán,
administratorul societăţii.
Tunurile de ceaţă Protect sunt disponibile şi în România
Sub brandul Protect Romania, ATC SYSTEMS SRL este unic importator şi distribuitor al sistemelor
de securitate cu ceaţă produse de compania Protect A/S. Instalarea tunurilor de ceaţă este asigurată
de reţeaua în continuă creştere de parteneri autorizaţi din toată ţara, companii instalatoare de
sisteme de alarmă, cărora li se asigură gratuit training tehnic şi de vânzări în acest domeniu.
Beneficiarii care pe lângă sistemele de securitate convenţionale necesită şi integrarea de sisteme de
securitate cu ceaţă sunt reprezentaţi de:
• Case de schimb valutar şi amanet
• Magazine de bijuterii
• Magazine alimentare şi supermarket
• Instituţii financiar-bancare:
• Staţii de alimentare carburanţi
• Birouri şi caserii companii
• Cazinouri, agenţii Loto şi Săli de jocuri:
• Companii logistică, hale, depozite
• Locuinţe particulare, case de vacanţă
“Sistemele convenţionale de securitate, sistemele de alarmă la efracţie şi sistemele de supraveghere
video sunt sisteme pasive în sensul că ele detectează şi documentează prezenţa infractorului în spaţiul
protejat, transmit evenimentul la un dispecerat în vederea intervenţiei cu un echipaj specializat, dar
conform statisticilor şi datorită condiţiilor de trafic şi aglomeraţiilor urbane, echipajele de intervenţie
sosesc în medie în 5-7 minute. Statistica arată că timpul de derulare al efracţiilor şi al jafurilor este
foarte scurt, avem recorduri chiar de 40 de secunde. Deci în maxim 2 minute infractorul îşi termină
tentativa, finalizează acţiunea şi dispare cu bunurile pe care doreşte să le sustragă din obiectiv. Astfel
timpul de intervenţie este mai mare decât timpul efectiv de derulare a efracţiilor şi pentru a contracara
aceasta, pentru a acoperi timpul lipsă, se recomandă instalarea sistemelor de securitate cu ceaţă, care
se conectează la orice tip de sistem de alarmă la efracţie existent şi scopul lui este de a reduce
vizibilitatea în spaţiul protejat. Ceaţa este inofensivă asupra corpului uman, animalelor, plantelor, este o
ceaţă densă, albă, rolul ei este să blocheze vizibilitatea infractorului şi astfel îl forţează să iasă din
spaţiul protejat, să abandoneze tentativa de efracţie sau jaf şi să fugă.” concluzionează Dan Belâi,
Country Manager PROTECT Romania.

Calitate daneză
Astăzi, Protect A/S exportă peste 80% din producţia sa în peste 50 de ţări din întreaga lume. În
Danemarca, Protect este lider de piaţă incontestabil, iar în funcție de numărul de produse
vândute, Protect este unul dintre cei mai mari producători mondiali de tunuri de ceață pentru
protecția la efracţie, cu cea mai rapidă creștere.
Protect a fost înființată în anul 2001, iar de atunci s-au fabricat şi instalat peste 50.000 de tunuri de
ceaţă în întreaga lume. Sistemele de securitate cu ceaţă au fost instalate la diverşi clienți ca magazine
de bijuterii, opticieni, magazine de articole electronice şi IT, staţii de alimentare carburanţi, magazine
alimentare, autorităţi locale şi instituţii de stat precum şi în case particulare.
Contactul local este asigurat de către o rețea naţională de instalatori de sisteme de alarmă, parteneri
autorizaţi, care au o vastă experienţă în instalarea şi operarea echipamentelor Protect.
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Despre Protect A/S
Protect A/S dezvoltă și produce tunuri de ceață pentru protecţia bunurilor şi valorilor împotriva
efracţiilor. Facilitățile de producție ale companiei sunt în Danemarca. Tunurile de ceață sunt instalate
integrat împreună cu sistemele de alarmă la efracţie convenţionale. Când este activată alarma, spaţiul
protejat se umple cu ceață, descurajând infractorul să intre. În cazul în care infractorul este în interiorul
spaţiului protejat atunci când ceața este eliberată, îi este imposibil să localizeze obiecte de valoare, în
vederea sustragerii lor.
Gama de echipamente de securitate Protect cuprinde în prezent şase modele de bază: Xtratus™,
®
FOQUS™, QUMULUS , Protect 600i™, Protect 1100i™ și Protect 2200i™, care sunt concepute
pentru încăperi având diferite dimensiuni. Gama de produse include, de asemenea, Protect Security
Strobe™, o lampă stroboscop care întăreşte efectul de ceață, precum și Protect Security Sounder™,
care este o sirenă asurzitoare.
Informaţii suplimentare despre Protect A/S şi protecţia cu ceaţă găsiţi la http://www.protectglobal.com.ro .

