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• Solução: Canhão de Fumo / Gerador de Névoa  

 

• Marcas 

• UR-FOG  

• Geradores de Névoa Exva  

 

• Texto descritivo 

O canhão de fumos é um equipamento cada vez mais utilizado em todo o mundo, estando associado 

tipicamente aos sistemas de intrusão. Assim sendo, funciona como mais um impeditivo para que o 

assalto a determinado espaço se realize.  O sistema é acionado através da pressão premeditada de um 

Botão de Pânico ou por simples atuação provocada pela informação enviada pelo Sistema de Intrusão, 

levando ao disparo de uma névoa. Esta, não sendo danosa nem para as pessoas nem para os bens, vai 

ocupar todo o espaço em causa em poucos segundos.  

A RIVERGARDEN selecionou o fabricante que garante o disparo mais rápido do mercado, fazendo com 

que o espaço deixe de ter qualquer visibilidade, de tal forma que deixa de ser “interessante” para o 

assaltante, uma vez que esta névoa ocupará o espaço durante 20 a 30minutos (em espaços não 

ventilados) o que será suficiente para a chegada dos meios policiais ao local (no caso deste espaço estar 

protegido por um SADIR e estar ligado a uma Central Recetora de Alarmes).  

Assim sendo, é fundamental que a instalação deste equipamento seja efetuada por pessoal técnico 

especializado, de forma a que a reação natural do meliante seja sair pelo único caminho que conhece 

– o local por onde acedeu às instalações. 

Tal como todas as soluções técnicas, existem locais e aplicações mais apropriadas do que outras, pelo 

que o know-how técnico e o estudo do local a proteger deve ser feito por um especialista. 

 

 

http://www.urfog.com/
http://www.urfog.com/


 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

RIVERGARDEN Lda. – Pessoa Coletiva e Matriculada nº 510 943 179 – Capital Social €10.000 

  SEDE: Av. do Brasil, nº1, 1º Esq. 7300-068 Portalegre | (+351) 245 203 350  

ESCRITÓRIO:  Rua do Centro Cultural, nº7-B 1700-106 Lisboa (Bairro Alvalade) | (+351) 211 982 485 

Nº REGISTO ANPC: RE-2357/2016/ANPC Nº REGISTO PRÉVIO SIGESP: 2461 

Nº REGISTO IMPIC: 85077 Nº REGISTO APSEI: 446 

[geral@rivergarden.pt] [www.rivergarden.pt]  

 
 

• Vídeos 

• Générateur de brouillard UR FOG 

• UR Fog Fast 02 

• UR Fog performance 

• Vídeo real que demonstra como este equipamento evitou os assaltos: UR Fog stopped thieves 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g-6W5tMXV7g
http://www.youtube.com/watch?v=g-6W5tMXV7g
http://www.youtube.com/watch?v=QSnunsRASbQ
http://www.youtube.com/watch?v=QSnunsRASbQ
http://www.youtube.com/watch?v=TvWoTHUQJ_s
http://www.youtube.com/watch?v=JPJRNC_IOIo
http://www.youtube.com/watch?v=JPJRNC_IOIo
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