BANDIT 4-ALARM SECURITY SYSTÉM
Inovativní technologie účinné ochrany zboží proti odcizení!

Nový koncept 4-úrovňové ochrany! Náhrada spiderů a pavouků.
K elektronické ochraně zboží se běžně využívá produktů v podobě známých „spiderů“ nebo
též „pavouků“. Tato zařízení využívaná hojně na
ochranu zboží umístěného v originálních balení,
jsou poměrné náročná na manipulaci a čas , jak při
jejich umísťování, tak i snímání na či z chráněného
zboží. Naproti tomu Bandit 4-Alam Security
System představuje inovativní alternativu ochrany
zboží, která popsané hlavní nedostatky „pavouků“
zcela eliminuje !
Bandit tvoří malé el.zařízení obdélníkového tvaru
o velikosti 70 x 30 x 15 mm, opatřené na spodní
straně vysouvacím spínačem a po stranách
flexibilní pryžovou smyčkou o dvou velikostech
smyčky 10 cm nebo 30 cm, pro aplikaci na zboží
/obal/ o velikostech 15-25 cm nebo 40 – 75 cm smyčky. Zařízení je volitelně dostupné, jak
pro RF systémy o frekvenci 8,2 MHz, tak pro AM technologie ochrany zboží na frekvenci 58
kHz v obou zmíněných velikostech aplikací. Při aplikaci na zboží se Bandit ručně aktivuje
spínačem na spodní straně produktu a jednoduše nasadí na chráněné zboží. Při pokusu o
jeho sejmutí nebo přestřižení smyčky se uvolní zasunutý spínač a systém vyhlásí alarm.
Bandit lze deaktivovat pouze pomcí specálního el. detacheru s infračerveným kódováním,
který je napevno umístěn u pokladny. Bandit přitom poskytne při uvolnění bezpečnostního
spínače slabým pípáním šanci vrátit situaci do původného stavu v časovém intervalu do cca
6 vteřin, Po této době však vyhlásí akustický alarm generovaný z vlastní baterie. Stejná
situace nastane při pokusu deaktivovat Bandit jiným,
než výše popsaným detacherem s IR kódováním.
Podobně přítomný RF či AM bezpečnostní element
vybudí vyhlášení alarmu při průchodu detekční EAS
brány na východu z prodejny.

Vyžádejte si presentaci této novinky u vás na prodejně nebo v naší firmě !
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