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Jørgen Juel, JM-Sikring har personligt snart installeret 600 tågekanoner og blev lykønsket med det af adm. 

direktør Poul Dalsgaard, Protect. 
 

551 Protect-tågekanoner på 8 år holder tyvene væk 
 

Jørgen Juel, JM-Sikring, har alle typer af kunder, men han har specialiseret sig i tågesikring af 
spillehaller. Det gør han så godt, at ingen af hans kunder har mistet værdier, fra han begyndte 

at tågesikre dem for otte år siden.  
 
Jørgen Juel, JM-Sikring, har adresse i Esbjerg, men løser opgaver i hele landet i et tæt samarbejde 
med lokale sikringsfirmaer. Han har drevet sin forretning siden 1993, men startede et nyt kapitel for 
otte år siden, da han installerede den første tågekanon. Siden har han alene installeret 551 
tågekanoner. 
 
- Jeg tog på kursus hos Protect og købte derefter en demokuffert med en tågekanon, så jeg kunne 
præsentere mine kunder for effekten. Og det var rigeligt til at overbevise dem, forklarer Jørgen Juel.  
 
 
Målet: at reducere kundens tab 
Når Jørgen Juel sikrer, ser han det som sin mission at reducere kundens tab. Derfor lægger han også 
stor vægt på rådgivning og projektering. Både den mekaniske sikring af adgangsvejene samt den 
elektroniske sikring skal være i orden. Og det er for ham ikke nok at leve op til de formelle krav – det 
vigtige er, at kundens genstande bliver sikret. 
 
- Jeg monterer altid det antal tågekanoner, der skal til at lukke alt inde i en tæt tåge i løbet af 10 
sekunder. Det er et must, når man skal sikre fx spillemaskiner, der indeholder rede penge, forklarer 
han.  
 



Erfaringerne har gennem årene gjort ham til leverandør af sikringsløsninger til en række 
automatfirmaer, grillbarer og kiosker. Samtidig er han leverandør af tågesikringsdelen til 
installationsfirmaer rundt om i landet, der ønsker at trække på hans ekspertise. 
 
- Men jeg løser også opgaver for andre typer af virksomheder og private. Hos private er det ofte 
malerier og designermøbler, der skal sikres, så tågesikring bliver ofte lavet som skjulte installationer.  
 
- Vi har et fantastisk samarbejde med JM-Sikring og lytter meget gerne til Jørgen Juels erfaringer, når 
vi løbende udvikler vores produkter, udtaler adm. direktør Poul Dalsgaard, Protect, der kunne ønske 
Jørgen Juel til lykke med rekorden i en hal fyldt med spillemaskiner og Protect tågesikring. 
 
 
Dansk kvalitet 
- Jeg har set på markedets andre tågekanoner, men har altid holdt mig til Protect, fordi de er nemme 
at installere, de har et pænt design, og de er utrolig stabile. Maskinerne er ganske simpelt super gode, 
slutter Jørgen Juel. 
 
Siden Protect blev etableret i 2001 har man produceret og installeret over 30.000 anlæg med 
tågesikring over hele verden. De er installeret hos så vidt forskellige kunder som 
undervisningsinstitutioner, optikere, guldsmede, radio-/TV- og IT-forhandlere, tankstationer og i 
sommerhuse. Blandt andet har Jyske Bank ladet sine 120 afdelinger sikre med tågekanoner, så 
bankernes dyre møbler, AV- og IT-udstyr ikke bliver stjålet. På samme måde har f.eks. Georg Jensens 
design-forretning på Strøget i København sikret sig med tåge, ligesom JYSK og REMA 1000 har sikret 
deres butikker. 
 
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. 
 

##### 
 
Yderligere oplysninger: 
 
JM-Sikring ApS 
Borgervænget 2, 6710 Esbjerg V 
Telefon +45 7023 4800 
jm-sikring@internet.dk,  
www.jm-sikring.dk  
 
Protect A/S  
Jegstrupvej 30, 8361 Hasselager 
Telefon +45 8672 1881, fax: +45 8672 1882 
mailto:info@Protect.dk – www.Protect.dk  
administrerende direktør Poul Dalsgaard, pd@ProtectGlobal.com – mobil +45 4030 0020 
 
Pressekontakt: 
journalist Per Raahauge, mobil +45 2170 7979, protect@2pr.dk  
Send en mail retur med ”afmelding”, hvis du ikke længere ønsker information om tågesikring. 
 
(Foto i høj opløsning kan rekvireres på protect@2pr.dk eller hentes på www.2pr.dk  – ligesom generelle fotos, 
der viser tågesikring i funktion kan hentes på www.Protect.dk under ”Kontakt” og ”Presserum”. 
 
 
Om Protect A/S: 
Protect A/S er Danmark og Skandinaviens eneste udvikler og producent af tågekanoner til tyverisikring af 
værdier. Tågekanoner monteres sammen med traditionelle tyverialarmer. Når alarmen aktiveres lægges rummet 



i en tåge, så tyven ikke går derind. Og er han inde i rummet, når tågen spredes, er det umuligt at finde 
værdigenstande at stjæle.  
 Protect A/S blev etableret i 2001 og ejes i dag af selskabets administrerende direktør Poul Dalsgaard 
samt Knud V. Lauridsen og Claus Damgaard. 
 Protect A/S har en samarbejdsaftale med hovedparten - flere end 300 - af alarm-installatørerne i 
Danmark. Protect A/S dækker over 95 % af markedet for tågekanoner i Danmark.  
 I udlandet har Protect A/S et net af distributører med "ene-distributører" i flere end 40 lande, der sælger 
over halvdelen af produktionen. Tallet er stærkt stigende. 
 Protect A/S har i dag 10 medarbejdere, der beskæftiger sig med administration, udvikling, salg og 
markedsføring, mens produktionen af tågekanoner er outsourcet til en Århus-virksomhed med speciale i 
avanceret elektronik.  
 Sortimentet består i dag af tre grundmodeller: Protect 600, Protect 1100 og Protect 2200, som er 
dimensioneret til rum af forskellig størrelse. Protect's produktportefølje indeholder også Protect SECURITY 
STROBE - en stroboskoplampe, der forstærker tågens virkning - samt en sirene-alarm, som er et lille diskret 
apparat med øredøvende lyd.  
 Fra kundelisten kan nævnes: Bang & Olufsen, Jyske Bank, JYSK, Georg Jensen, Pilgrim, REMA 1000, 
MATAS, Profil Optik, Telekæden, TDC, Statoil, Bank of Ireland, Bauhaus, SPAR, Intersport, samt en lang række 
skoler og undervisningsinstitutioner. 
Flere oplysninger om Protect A/S og tågesikring kan hentes på www.Protect.dk. 
 

 


