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Din guide til sikkerhedståge





Tak for din interesse for Concept Smoke Screen. Du har taget 
det første skridt mod en bedre måde til at beskytte dine værdier, 

lokaliteter og personer. 

Concept Smoke Screen systems har været på markedet i mere 
end 35 år og har beskyttet værdier for mange hundrede millioner 
kr., bekæmpet kriminalitet og sikret lokaliteter på næsten daglig 
basis. I denne brochure, vil vi forklare præcist hvordan vi gør det, 
og hvordan Concept Smoke Screen security systems kan hjælpe 

dig med at sikre, at dit hjem eller forretning er mere sikkert og trygt.

Du finder her en guide til vores utroligt sofistikerede og alsidige 
sikkerhedstågegeneratorer, der er et resultat af mange års 

udvikling og raffinement og som er designet til at gøre det let for 
dig at beskytte det, der betyder mest for dig.

Ønsker du yderligere information om vore produkter og services, 
kontakt da vores lokale distributør allerede i dag.

Matt Gilmartin, Managing Director

www.smoke-screen.com +44 1205 821 111 info@smoke-screen.co.uk
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Vores vision

Vi mener, at alle og enhver skal kunne føle sig tryg og sikker, uanset om det 
er hjemme, på arbejde eller hvor man nu befinder sig. Det er derfor, vi har 
dedikeret os til at give denne følelse af sikkerhed for så mange mennesker 
og virksomheder som muligt. Vi sigter mod at give dig total tryghed og tillid 
til, at dit Concept-system altid vil beskytte det, der betyder mest for dig.

Vores ambition er at reducere indbrudskriminalitet og voldelige handlinger 
primært gennem vores teknologi, men også ved at samarbejde med kunder, 
organisationer og initiativer på alle områder, hvor vi arbejder. 

I sidste ende ønsker vi at se vores teknologi og indsats blive forældet ved at 
arbejde for et kriminalitetsfrit samfund, der ikke har brug for os.

TRYGHED OG SIKKERHED  
FOR ALLE



Vore kerneværdier

Fremdrift

Passion

Teamwork

Vi har et formål med vores udvikling. Det handler 
ikke om at være okay - det handler om at være 
fremragende.

Vores passion for at gøre verden til et mere 
sikkert sted, får os til at skabe de mest innovative 
løsninger og opfylde vores løfter til vores kunder. 

Vi lytter, forstår og samarbejder om ideer for at 
skabe de bedste løsninger for vores kunder.

Vær  
fremragende

Gør verden 
til et mere 

sikkert sted

Samarbejd  
for at få de  

bedste idéer



Social samvittighed

Nyder hvad vi gør

Kontinuerlig innovation

Vi er forpligtet til at uddanne og støtte 
lokalsamfund med det formål at forbedre levevis 
og mindske kriminalitet

Vi fejrer vores succeser og vi både nyder og 
værdsætter det arbejde, vi udfører.

Vi stræber altid efter at skubbe grænserne for at 
levere de mest intelligente og innovative anti-
indbrudssystemer.

Støt  
samfundet

Fejr vores  
succeser

Skub til 
grænserne





RO I SINDET

02

Hvorfor vælge tågesikring
Sikkerhedstågen fylder et rum på få sekunder og skaber en tæt, ufarlig 
barriere, der forhindrer tyveri, vold og hærværk. Vores tågegeneratorer 
aktiveres automatisk, så snart et indbrud opdages, hvilket stopper de 
kriminelle på deres vej og skjuler personer og værdifuld ejendom.

Alle vores sikkerhedsprodukter er baseret på denne teknologi, fordi vi 
mener, at sikkerhedståge er den bedste måde at afværge kritiske situationer 
sikkert og hurtigt. Vores tågegeneratorer kan udstyres med en række 
supplerende løsninger, fra kraftig strobo-belysning til kraftige lydgivere, og 
vores sikkerhedståge er helt sikker og fri for restprodukter.

Vores tågegeneratorer er designet til at kunne integreres med eksisterende 
sikkerhedssystemer, herunder PIR’er, alarmer og kontrolcentraler. Vore 
generatorer kan styres, aktiveres og deaktiveres eksternt via vores mobilapp 
og netbaserede portal, hvilket giver dig fuld kontrol. 



Hvad er sikkerhedståge?
Hos Concept Smoke Screen udvikler og forbedrer vi konstant vores 
sikkerhedsteknologi og forbliver altid et skridt foran de kriminelle. Vores 
forskning og udvikling styres af dig og hvad du har brug for.

Traditionelle sikkerhedsprodukter forhindrer ikke kriminalitet, de fungerer blot 
som metoder til reduktion af skader. Da vi grundlagde Concept, var vores 
ambition at skabe et system, der er i stand til at opnå en fredelig løsning, selv 
i de mest påtrængende situationer. Hvis noget er skjult, bliver det sværere at 
stjæle, og i mange tilfælde fjernes muligheden helt. 

Sikkerhedståge er en termisk genereret hvid tåge, der kan fylde et rum på få 
sekunder for effektivt at skjule alle værdigenstande. Enhver, der forsøger at 
begå en forbrydelse, oplever øjeblikkelig desorientering og kan ikke se sit mål.

Selve tågen er helt ufarlig og består af glycol eller glycerin blandet med 
destilleret vand. Blandingen udsættes under højt tryk for kraftig varme, hvilket 
får den til at fordampe og kondensere, når blandingen efterfølgende drives 
ud i luften i rummet af generatoren, der kan placeres strategisk for at beskytte 
områder af vital betydning, såsom smykkeskabe, serverrum og pengeautomater. 

Partiklerne i tågen er små - i gennemsnit mellem 0,2 og 2 mikron - hvilket 
betyder, at de efterfølgende sætter sig meget langsomt og ikke efterlader 
rester. Samtidig opretholder partiklerne en uigennemtrængelig barriere i op 
til 45 minutter. Samtidig vil hørbare alarmer henlede opmærksomheden på 
den indtrængende, og integrerede overvågningssystemer advarer politi og 
sikkerhedspersonale.

Generelt ser politi og forsikringsselskaber sikkerhedståge som en yderst 
effektiv kriminalforebyggelsesmetode. Det modvirker potentielt voldelige 
situationer ved at stoppe kriminelle i deres forehavende, hvilket gør det næsten 
umuligt for indtrængende at bruge magt for at nå deres mål. Brugt sammen med 
dit eksisterende sikkerhedssystem opnås der en optimal løsning til at beskytte 
såvel personer som din ejendom.





Et par fordele mere

5 internationale priser

Hurtig og effektiv

Concept Smoke Screen har beskyttet mennesker 
og værdier siden 1974, og vi har fået tildelt 5 
internationale priser i bedste klasse - det er over 
40 års ekspertise og viden, der går igen på hvert 
enkelt af vores design.

I 2015 blev det hurtigste tågesikringsforsvar 
nogensinde registreret, da en indbrudstyv blev 
stoppet af et Sentinel-system netop den dag, 
hvor det blev installeret.

Slankt design
Opnå et forbedret beskyttelsesniveau uden at 
gå på kompromis med udtrykket i din ejendom. 
Vores generatorer fremstår små og kan 
installeres meget diskret.

Lækkert  
design

40 års  
ekspertice

Ro i 
sindet



Advanceret teknologi

Fødevarekvalitet

Lille partikelstørrelse

Avancerede sammenkoblingsmuligheder giver 
dig fuld kontrol over dit sikkerhedssystem - 
overvåg og vedligehold dine tågegeneratorer 
hvor som helst i verden via vores app eller online 
portal.

Indholdet af væsken, der producerer Smoke 
Screen-tåge, ændrer ikke sammensætning, 
hverken i flydende eller dampform. Det er et 
produkt i fødevarekvalitet, og tågens partikel 
størrelse er sådan, at det er helt sikkert at 
opholde sig og trække vejret i tågen.

Partikelstørrelsen i den tåge, der er produceret 
af en Concept tågemaskine, er så lille og så 
ensartet, at den bruges til at teste HEPA-filtre i 
nukleare, kemisk og farmaceutisk industrier.

Komplet 
kontrol

Ufarligt for  
mennesker

Alsidig  
anvendelse





03

Hvordan virker sikkerhedståge?

Vi har brugt årtier på at sætte os ind i, hvordan man beskytter mennesker. 
Vi innoverer altid for at gøre den bedste og mest avancerede teknologi 
tilgængelig for vores kunder.

 TEKNIKKEN BAG 
SIKKERHEDEN





Sådan virker det
I hjertet af alle Concept tågegeneratorer er der en varmevekslerblok, der er 
fremstillet med tolerancer, der måles i mikron.

Denne tilgang resulterer i en ensartet tågekvalitet og tågepartikelstørrelse, som 
ikke matches af andre producenter. Typiske tågesystemer producerer generelt 
partikler, der er 1,5 mikron i diameter ved hjælp af varmevekslere, der er støbte 
eller af pladetype. Hos Concept er vores partikelstørrelser på kun 0,2-0,3 
mikron.

Hvad betyder disse tal? Jo, jo mindre partiklen er, og jo mere ensartet partikel-
størrelsen er, desto bedre er fordelingen af tåge, og jo længere tid er tågen 
vedvarende. Bedre fordeling og længere hængetid betyder, at dine værdier 
holdes mere sikre i længere tid.

En speciel koncentration af glycerinopløsning ledes under tryk ind i en unik 
varmeveksler. Væsken bevæger sig over 6 meter på sin rejse for at blive 
fordampet til tågepartikler.

Brug af to høj-kvalitets varmelegemer i varmeveksleren betyder, at der ikke 
kun er backup i tilfælde af, at et varmelegeme svigter, men også at en jævn 
opvarmning af væsken sikrer en meget ensartet og tæt fordeling af partiklerne.

Vi anbefaler, at rette tågen lodret nedad fra en omhyggeligt beregnet højde.
Dette sikrer, at tågen rammer gulvet med tilstrækkelig hastighed til at sprede sig 
sideværts, hvilket giver den perfekte dækning af dine værdier.



Generelle fordele

Småt er godt

Fri for rester

Jo mindre tågepartikelstørrelsen er, desto 
mindre væske kræves for at skabe nok tåge 
til at fylde et rum. Dette har en betydelig effekt 
på driftsomkostningerne for hypige brugere af 
kunstig tåge, som for eksempel brandvæsener, 
der blandt bruge systemerne til at træne redning 
i røgfyldte mijøer..

Jo mindre en partikelstørrelse er, desto lavere er 
dens bundfældningshastighed (den hastighed, 
hvormed en partikel falder). En tågepartikel med 
enhedstæthed på 0,2 mikron i diameter, falder 
med 8 mm/time sammenlignet med en 2-mikron 
partikel, der falder med 468 mm/time. Dette 
betyder, at jo mindre partiklen er i den tåge, 
du bruger, desto mindre er risikoen for at der 
efterlades partikler.

Her er nogle af de generelle fordele ved at frembringe en så ensartet og klart 
defineret partikel.

Lave drifts- 
omkostninger

Ingen  
afsætning af 
tågepartikler



Avanceret teknologi

Komplet sikker for alle

Concepts ekspertise inden for vores felt betyder, 
at vi producerer systemer, der er specifikt 
designet til at opfylde kravene i BS 5295 / 
EN-ISO 14644-3 Afsnit C.6.3 til test af HEPA-
filtre i nuklear, kemisk og farmaceutisk industri. 
Alle tågegeneratorer er designet, installeret 
og vedligeholdt i overensstemmelse med 
europæiske standarder EN50131 del 8.

Da vores generatorer bruger mindre væske pr. 
aktivering, er den producerede tåge mere sikker 
ud fra forventede eksponeringsniveauer.

Uovertruffen 
ekspertise

Ingen risiko  
for levende 

væsener





BESKYTTER DET  
DER BETYDER NOGET
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Casestudier og katalog

Læs om nogle af de virksomheder og mennesker, vi har beskyttet med 
tågegeneratorer, og find derefter den rigtige tågegenerator for dig i vores 
katalog.



CASE STUDY

PROBLEM 
En moderne, to-etagers kontorblok 
beliggende ved krydset mellem to store 
motorveje, fuld af dyre computere og 
følsomme data og dermed høj risiko for 
indbrud.

MULIGHED 
Fysisk sikkerhed som supplement til det 
eksisterende alarmsystem. Selvom dette 
ville have en afskrækkende virkning, vil 
bygningens udseende blive påvirket og 
omdanne den til et virtuelt fængsel.

LØSNING 
I stedet for at stole på en sikring, der, 
når den først var blevet gennemtrængt, 
ville efterlade bygningens indhold 
fuldstændigt sårbart, henvendte 
ledelsen sig til Concept Smoke Screen. 
Inden for få øjeblikke efter et verificeret 
indbrud lægger 20 tågegeneratorer 
en uigennemtrængelig barriere af 
sikkerhedståge, der skjuler værdierne 
fuldstændigt og forhindrer tab.

20 Smoke Screen  
enheder blev installeret. 
Arla foods har ikke lidt 
et eneste tab på deres 
lokation siden denne 

installation.

Arla Foods



CASE STUDY

PROBLEM 
Boots er et af de mest kendte navne på 
de engelske strøggader. I de senere år 
har der været en flytning til retailparker 
beliggende i udkanten af byerne. Som 
et resultat af dette, har tyve rettet deres 
fokus mod butikkerne og forsøger at 
stjæle kendte mærker af parfume og 
kosmetik.

MULIGHED 
Butikkerne er udstyret med ‘konventio-
nel’ sikkerhed: video, overvågede 
alarmer og fysisk sikkerhed såsom 
skodder og gitre. Dette har dog ikke 
stoppet de stigende tab som følge af 
indbrud.

LØSNING 
Vi udlånte straks vores (nu udgåede)
og transportable generatorer for øje-
blikkeligt at beskytte lokalerne, indtil 
den endelige installation af en fuldt 
integreret løsning.

Smoke Screen installeret 
i mere end 200 butikker.  

Indbrud reduceret  
med 70%

Boots



CASE STUDY

PROBLEM 
De fleste indbrud er overstået på mindre 
end fire minutter. En gennemsnitlig 
politirespons er ca. 10 minutter (DK 
2017). Tesco’s tab var betydelige: hurtigt-
arbejdende tyve stjal fra benzinstationer 
og døgnkioske uden at blive pågrebet.

MULIGHED 
Alle konventionelle typer sikring var 
blevet prøvet. Ingen af metoderne 
kunne stoppe tabene. En overvåget 
alarm, rullegitter, video viste sig alt 
sammen at være uden effekt i forhold til 
at forhindre tyvene i at bryde ind.

LØSNING 
En enkelt tågegenerator blev 
installeret, hvor de havde mest 
brug for beskyttelse: cigaretdisken. 
Tesco fortsatte med at installere 
tågegeneratorer over 1.000 steder i 
hele landet.

En enkelt 
tågegenerator for 

beskyttelse var 
mest nødvendig: 

tobaksdisken. Over 
1.000 tågegeneratorer 

installeret

Tesco



CASE STUDY

PROBLEM 
Aurum er den største kæde af luksus- 
og prestige juvelerere i Storbritannien, 
der nu inkluderer ure fra Schweiz, 
Mappin & Webb og Goldsmiths. De 
havde oplevet en stigning i røverier i 
åbningstiden, der førte til uacceptable 
tab og forstyrrelser af handlen i mange 
af butikkerne.

MULIGHED 
Traditionelle forebyggelsesmetoder 
kunne ikke stoppe dette. Vinduesgitter 
og rulleskodder anvendtes ikke i løbet  
af dagen, maskering gør video uanven-
delig og vagter er omkostningstunge og 
giver et dårligt image.

LØSNING 
Vi installerede et system udløst af 
eksisterende panikknapper og trådløse 
fjernbetjeninger. Indførelsen af en 
ikke-voldelig og konfronterende tåge 
overrasker røverne og gør det umuligt at 
se varerne, hvorved “hit and run” angreb 
forbindres. En omkostningseffektiv og 
gennemprøvet løsning til at forhindre 
angreb i åbningstiden.

Tågegeneratorer 
revolutionerede Aurum’s 

tilgang til røverier 
i åbningstiden og 

resultaterne har været 
fænomenale.

Aurum Holdings



Sentinel

Sentinel S35

Sentinel S55

Sentinel S35 er den mindste tågegenerator i 
Sentinel-serien. Dens kompakte størrelse og 
imponerende ydelse gør S35 velegnet til næsten 
enhver anvendelse, hvor tyve hurtigt kan slå til. Ny 
printkort-teknologi, ergonomiske stik og design 
med alsidige beslag, gør installationen let og 
ligetil.

Sentinel S55 markerer et trin op fra S35, når 
det kommer til output, og er perfekt til de 
situa-tioner, hvor du har ønsker lidt mere af 
din sikkerhedstågegenerator. Den har alle 
de funktioner der er synonymt med Sentinels 
verdensklasse serie og er en oplagt udvidelse af 
dit sikkerhedssetup.

OVERSIGT

Mest  
kompakt



Sentinel S70

Sentinel S100

Sentinel S70 er designet til at blive installeret i 
mange forskellige sammenhænge. Dens kom-
pakte størrelse og imponerende ydeevne gør S70 
til arbejdshesten i serien, der er velegnet til de 
fleste installationer: butikker, kontorer, værksteder, 
servicestationer, juvelerer - alle steder hvor 
hurtigtarbejdende tyve kan slå til.

Sentinel S100 har den største varmeblok i 
serien. Dette giver mulighed for en utrolig lang 
produktion af sikkerhedståge. Kæmpe områder 
kan beskyttes med S100. Derudover fungerer den 
store stålmasse som et ekstra energilager i tilfælde 
af strømafbrydelse. Specielt designet isolering, 
intelligent overvåget “hurtig skift” væske, fleksibel 
integration og kontrol, gør S100 til den mest 
kraftfulde og alsidige generator i serien.

Bedst til at 
beskytte store 

områder



Titanium

Titanium Ti70

Titanium Ti100

Titanium har vores til dato mest avancerede 
elektronikpakke blandt vores tågeneratorer. Når den 
er tilsluttet en sikkerhedsovervågningsplatform, tillader 
dens kommunikationsfunktion den at påtage sig rollen 
som en signalenhed ved at kommunikere alarmer udløst 
af dens fuldt programmerbare indgange. Titanium Ti70 
er den mest alsidige tågegenerator i serien, en effektiv 
kombination af kraft, effektivitet og brugervenlighed.

Titanium Ti100 er det næste trin op i serien, hvilket  
giver endnu mere kraftfuld dækning. Som med  
Ti70 giver dens avancerede forbindelser dig  
mulighed for at tage fuld kontrol over dit sikker-
hedssystem, uanset hvor du er, eller hvor mange 
tågegeneratorer, du har installeret. Hvis du har 
brug for en sikkerhedstågegenerator, der fungerer 
så meget kraftigere, er Ti100 den perfekte 
kandidat.

OVERSIGT



Titanium Ti150
Titanium Ti150 er vores til dato mest kraftfulde 
tågegenerator og leverer mere tåge hurtigere 
end nogen anden tågegenerator i serien. Hvis 
du leder efter det bedste og mest kraftfulde 
sikkerhedstågesystem, der er tilgængeligt, 
er det Ti150. Titanium-seriens avancerede 
tilslutningsfunktioner, giver Ti150 den mest 
omfattende beskyttelse for dig og din virksomhed.Kraftigst



Sound Barrier S3B

Xenon Flash

Smoke Screen Sound Barrier (S3B) supplerer 
sikkerhedstågen perfekt. Ved aktivering 
frembringes en utålelig mur af lyd, der tvinger 
enhver indtrængende til at forlade området. 
Som med hele vores vifte af sikkerhedssystemer, 
er den helt sikker. Desuden tillader designet 
af S3B, at den installeres diskret i selv de mest 
minimalistiske miljøer.

Ved at frembringe en intens lyseffekt, forstærkes 
de slørende egenskaber af sikkerhedståge enormt. 
Forestil dig at køre ind i tyk tåge og derefter 
tænde det lange lys - dette giver dig en idé om 
fornemmelsen. Enheden i sig selv er lille, robust 
og designet med stil i tankerne. Brug af Xenon 
Flash betyder, at lavere mængder tåge (og dermed 
mindre og billigere tågegeneratorer) kan bruges 
med en utrolig effekt.

Sikkerhed produkter
OVERSIGT





Concept Smoke Screen er en innovativ producent af sikkerhedsprodukter. 
Vi er dedikeret til at forfølge teknologi, der beskytter vores kunder, deres 
personale og deres forretning. Vores vigtigste produktlinje er en række 

sikkerhedstågegeneratorer kendt som Smoke Screen.

Vores hovedkvarter ligger i Storbritannien, og vi tilbyder sikkerhedsløsninger 
til private, virksomheder, og institutioner over hele verden. Vi har et globalt 

netværk af partnere og distributører, som vi arbejder tæt sammen med for at 
sikre, at vores produkter når ud til de mennesker, der har brug for dem.

For yderligere information, herunder nærmeste forhandler, kontakt venligst:

SAFEGUARD, Nørrebrogade 131, 7000 Fredericia 
+45 42 50 76 22  -  info@safeguard.dk  -  www.safeguard.dk


