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OM 
OSS
Gateway är ett svenskt företag, globalt verksamt inom EAS-branschen 
i 78 länder. Vi tillverkar säkerhetslösningar för butiker inom alla sektorer 
och ligger i framkant inom alla tre EAS-tekniker (AM, RF & EM).
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Håll utkik efter dessa symboler för att se vad som passar din typ av butik!

Rekommenderad för
livsmedelsbutiker

Rekommenderad 
för klädbutiker

Rekommenderad för 
hälso- & skönhetsbutiker

Rekommenderad 
för bygg- &
teknikbutiker

Egen utveckling, design och 
tillverkning av larmbågar.

Kamerasystem för övervakning 
och kundanalys.

R&D team utvecklar produkter 
för effektivisering av butiker.

Lång erfarenhet guidar dig 
till rätt säkerhetslösning.

KATALOG 2018



AM
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Varför AM?
AM larmbågar har ett bredare detektionsfält än andra typer 
av system, vilket gör dem perfekta för större butiksentréer. 
AM teknologin använder en lägre frekvens än RF vilket gör 
att det fungerar utmärkt med produkter som innehåller vätska 
eller metall. Både AM- och RF-larmbågar finns i varianter som 
fungerar lika bra med endast en enskild båge som upp till flera 
hundra på rad.

Hur fungerar det?
En sändarlarmbåge skickar en signal som aktiverar alla AM 
taggar inom detektionsområdet. Detta gör så att taggen skickar 
en egen signal som mottagarlarmbågen svarar på. Det är på 
grund av detta som systemet kallas acousto-magnetic, ordet 
”acousto” härstammar från det grekiska ordet för ”att höra”. 
Om frekvensen som taggen svarar på plockas upp av 
mottagarlarmbågen går larmet.

AM föredras av

Ett urval av butiker som använder Gateways AM system
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Varuhus

Elektronikaffärer

Make-up butiker 
och parfymerier

Järnaffärer



STORE PROTECT SERIENAM

PLEXI PREMIUM SILVER
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01.
Larmbågar som
marknadsföring

Utnyttja larmbågarnas 
placering. Sälj platsen 

till en leverantör 
eller använd den själv.

04.
Larmbågar för att förstärka

ditt varumärke

Tryck eller gravera in
 din logotyp för att 

ytterligare förstärka 
ditt varumärke.

03.
Larmbågar som del av 

inredningsdesignen

Matcha prismaljus i din 
larmbåge med dina 

varumärkesfärger för att 
knyta ihop din inredning.

02.
Larmbågar som en 
del av inredningen

Använd dina larmbågar för 
att informera kunder om hur 

de hittar i butiken.

4 sätt att
maximera
dina larmbågars

potential



Store Protect
SILVER XL

Store Protect
SOLO & SOLO XL

• Passar stora entréer

• Favorit bland 
  livsmedelsbutiker

• Hög genomströmning 
  av kunder

• Passar smala entréer

• Kostnadseffektiv

• All elektronik inbyggd 
  i foten

Store Protect
SILVER

• Klassisk design

• Stabil Gatewayfavorit

• Väldigt bra 
  detektionsområde

8

AM

”Sedan fjärrservice har integrerats i alla Store Protect larmbågar 
har vi kunnat höja servicen ytterligare, något som sparar 
våra kunder både tid och pengar. ”

– Mikael Widén, Gateway tekniker     
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Store Protect
PLEXI

• Transparent

• Favorit bland klädbutiker

• Kan höjas för 
  glasögonbutiker

Store Protect
PLEXI XL

• Hög genomströmning 
  av kunder

• Passar stora entréer

Store Protect
SOLO & SOLO XL

• All elektronik inbyggd  
  i foten

• Optimera ditt utrymme

• Kostnadseffektiv

AM

”Vi har en väldigt nära relation med alla våra kunder. 
Jag ringer personligen upp ett par veckor efter varje ny 
installation för att säkerställa att allt fungerar som det ska”

– Sara Forslund, Sälj & service koordinator
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AM RF

Store Protect
PREMIUM

• Snygg och diskret

• Favorit bland kläd- 
  och kosmetikbutiker

• Premium larmbåge som  
  passar ett högkvalitativt
  varumärke

Store Protect
PREMIUM XL

• Hög genomströmning 
  av kunder

• Större detektionsområde

• Anpassningsbar i färg 
  och tryck

Store Protect
PREMIUM MDG

• Förebygger snatteri

• Inbyggd metalldetektion

”Vi testar alla system så noggrant i fabriken att jag inte 
är ett dugg förvånad över att mer än 99% av dem fungerar 
helt felfritt.”

– Carin Gustavsson, slutgiltig Test- och monteringsoperatör



VAD? Store Protect 
Concealed Antenna är en 
inbyggd larmbåge under 
golvet. Systemet använder 
AM teknologin och kan 
integreras med vår passiva 
loop-larmbåge för utökad 
räckvidd.

Store Protect Concealed Antenna

AM
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VARFÖR? För att 
undvika att din entré ser 
trång eller rörig ut. Vårt 
dolda larmsystem lämnar din 
entré öppen och rymlig utan 
att kompromissa med ditt 
varuskydd.

FÖR VEM? Det dolda 
larmsystemet är i första hand 
framtaget för nyetableringar med 
möjlighet att gömma larmbågen 
innan golvet läggs. Lösningen är 
perfekt om du har en liten entré 
men vill ge ett rymligt intryck.
Den är också ett utmärkt 
alternativ för de shoppingcentrum 
och flygplatser där det inte är 
tillåtet att placera saker i entrén. 
Det dolda larmsystemet skyddar 
då dina varor utan att själv synas.
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RF
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Varför RF?
RF teknologin är den vanligaste typen av EAS system och är 
populär framförallt bland klädbutiker. RF använder sig av en 
högfrekvent signal vilket gör den olämplig för skydd av 
produkter som innehåller vätskor och/eller metall. För dessa 
typer av produkter är det bättre att välja AM eller EM. Både 
RF och AM fungerar lika bra med endast en enskild båge 
som upp till flera hundra på rad. RF föredras ofta av bok- 
och mediabutiker på grund av de helt platta etiketterna som 
enkelt klistras på varje produkt.

Hur fungerar det?
RF taggar är påklistringsbara etiketter eller larmbrickor som 
innehåller en mycket liten elektronisk krets. När den känner 
av en specifik frekvens – den som skickas ut av sändar-
larmbågen vid butikens entré – svarar kretsen vilket plockas 
upp av mottagarlarmbågen. När detta händer ljuder alarmet.

RF föredras av

Klädbutiker Livsmedelsbutiker

Ett urval av butiker som använder Gateways AM system
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FUSION PREMIUM EVOLUTION

DESIGNERGATE SERIENRF
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Livsmedel

Vin & sprit
Tobak

Färskt kött

Bygg & Teknik

Batterier
Mobiltillbehör

Elektroniska verktyg

Hälsa & Skönhet

Rakhyvlar
Smink
Parfym

Har du koll på 
vilka föremål som 
är mest utsatta för
stöld i din bransch?

Mode

Skor
Accessoarer

Smycken



Designergate
PREMIUM

• Favorit bland kläd- 
  och kosmetikbutiker

• Premium larmbåge till ett  
  högkvalitativt varumärke

• Snygg och diskret

Designergate
FUSION

• Favorit bland kläd- 
  och kosmetikbutiker

• Elegant och diskret

• Modern plexidesign

Designergate
EVOLUTION

• Klassisk design

• Favorit hos mindre butiker

• Kostnadseffektiv

RF

16
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Lämna ett avtryck
– Bara din fantasi sätter gränsen

Låt ditt varumärke nå hela vägen till dina larmbågar, det är trots allt 
det första många potentiella kunder möts av på väg in i din butik. Våra 
larmbågar kan skräddarsys på flera olika sätt för att bättre smälta in i 
din butiksmiljö. Store Protect Premium och Designergate Premium kan 
båda anpassas och göras i en färg eller ett mönster du själv väljer. Vill 
du att ditt varumärke visualiseras redan vid entrén så finns det 
möjlighet att trycka din logotyp, slogan eller symbol på sidorna. 

Vår plexi larmbåge Designergate Fusion har möjlighet för 
prismaintegration, vilket gör att bågen lyser upp i färger som 
matchar ditt varumärke. 

Även på Fusion finns möjlighet 
att rikta ytterligare fokus på 
ditt varumärke genom en 
ingraverad logotyp, något 
som blir extra synligt i 
kombination med 
prismafunktionen.

Välj valfri färg och matcha med din butik och varumärke
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EM
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Varför EM?
EM teknologin är en nischad lösning som 

används framförallt av bibliotek. Systemet har 
fördelen att använda sig av väldigt små, smala 

påklistringsetiketter som kan bli avaktiverade och 
återaktiverade. Den diskreta säkerhetsetiketten avläses av 

en skanner och gör det möjligt för böcker att checkas ut vid en 
deaktiveringsplats och checkas in när etiketten blir återaktiverad.

EM fungerar också bra för apotek eftersom remsan tar så liten 
plats, den kan klistras på förpackningar utan att dölja texten på dem.

Hur fungerar det?
Istället för att använda larmbrickor/etiketter som tas bort så använder sig 

EM teknologin av påklistringsetiketter som innehåller en magnetisk 
järnremsa. Denna remsa upptäcks av larmbågarna när någon 

passerar mellan dem. Den ena larmbågen agerar som sändare 
och den andra som mottagare.

EM föredras av

Bibliotek Bokaffärer

ApotekBygg- & 
teknikbutiker



GATEWAY EM SERIEN
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EM SILVER

• EM har de allra minsta etiketterna av alla tre teknologierna

• Väldigt bra för märkning av varor av metall

• EM etiketter kan bli återaktiverade när produkter återlämnas

• Perfekt för läppstift, pillerburkar, smycken och andra små förpackningar 

• Larmbågarna finns som plexi eller silver, båda av högsta kvalitet

EM PLEXI

EM



21

Skriv dina anteckningar här...

Elektromagnetiska fält 
upptäcktes första gången 
på 1800-talet. Rudimentära 
sändare och tillhörande 
mottagare var då lika 
spännande för människorna 
på det tidiga 1900-talet som 
internet är för oss idag.



Deaktivator
Till etiketter behövs en deaktivator vid 
utcheckningen. Det finns varianter för 

enkla eller dubbla utgångar och 
låg till hög frekvens.

Avtagare
Avtagare för hårda larmbrickor kommer 

i olika former. Multifunktionell, med 
superstark magnet eller special för den 

supersäkra Concept larmbrickan.

Kroppscanner
Möjligheten att genomsöka en kund 
utan att inkräkta på deras personliga 

integritet gör att kroppscannern
 kommer väl till pass.

Reklamhållare

Använd larmbågen för reklam.
Möjlig att byta när det behövs.

Påkörningsskydd
Skyddar larmbågarna 
från att bli skadade.

Finns som enkel- eller dubbelsidig.

Anti-klättringsskydd
Diskret plexiskydd för att hindra att 

dina larmbågar blir en lekplats.
Tillgänglig för alla varianter av Store 

Protect Silver.

De nödvändiga
tillbehören
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MDG – När du vill ligga steget före

VAD? MDG står för Metall Detektion 
Gateway och kan inkluderas i både 
AM och RF larmbågar utan någon 
extrautrustning. 

Med hjälp av ett tyst alarm informeras 
din personal om risken att en potentiell 
snattare gått in med en metallfolierad 
väska.

VARFÖR? Snattare blir allt mer 
sofistikerade och hittar nya vägar att lura 
systemen. För att hålla jämna steg med dem 
så måste vi utveckla mer sofistikerade 
produkter. 

Helt integrerad i vår EAS larmbåge stjäl 
funktionen inget utrymme från din butiksyta. 
Samtidigt ger den dig möjligheten att ligga 
ett steg före genom att veta vem som går 
in med en folierad väska, en pålitlig och 
kostnadseffektiv lösning.

”MDG tillägget till våra AM larmbågar är ett väldigt 
spännande komplement. Egen utveckling och 
toppmoderna lösningar – At your service.”

– Grzegorz Wisniewski, Utvecklingschef
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LARMBRICKOR

ETIKETTER

MULTIALARM
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VÅRT LÖFTE
När du köper larmbrickor av oss kommer 
de alltid med Gateways kvalitetsmarkör.
Detta innebär att de är:

      Brandsäkra
      Kvalitetskontrollerade
      Testade i våra egna anläggningar
      Stöttåliga

Brandsäkerhet i form av ett brandtåligt metallhölje på 
insidan samt plast som avger stark lukt. Detta för att 
snabbt upptäcka om någon försöker bränna av larmen. 
Kvalitetskontrollerade och testade i våra egna anläggningar 
i Motala. Stöttåliga blir de med hjälp av ett kvalitativt 
innehåll som skyddar de känsliga komponenterna på 
insidan av larmbrickan. Håller för att bli tappade eller 
hårdhänt hanterade.



Larmbrickor
Galaxy Midi

Tillgänglig i grå & svart
Polar tag

Tillgänglig i grå, svart & ink-top

AM|RF

A3 / R3 tag Bottle tag Optical Slim
För skydd av glasögon

RFAM

RFAM

RFAM

RFAM RFAM

Concept tag
Tillgänglig i svart, vit & ink

RFAM

RF

Slim tag
Tillgänglig i grå & svart

Minisquare

RF

OP1 & OP2
För skydd av glasögon

RFAM

”Concept larmbrickan har revolutionerande effekter. 
Den har en bevisad minskning av svinn med 66%.”

– Daniel Engmark, Produktchef larmbrickor och etiketter
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Etiketter
Etikett

Tillgänglig i svart, vit & streckkod
Insticksetikett

Tillgänglig i vitt
Övertäckningsetikett

Transparent

AM|RF|EM

Etikett 40x40 & 50x50
Tillgänglig i svart, vit & streckkod

AM AM

RF

AM

RF

Etikett 40x40
Frusen mat

Kosmetisk etikett
20 x 65 mm

SSDW Etikett
Transparent

EMRF

Multialarm
Vajrar
Safers Multialarm

V4
Aktiv larmbricka Multigrip

Tillgänglig i small, medium & large

AM|RF

RFAM RFAMRFAM

Vajer Safers
Tillgänglig i flera storlekar

Easytube
För kosmetik

27
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Store
Assist
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VAD? En Gatewayprodukt utvecklad för att optimera 
värdefulla kvadratmeter i provrumsområdet. StoreAssist 
hjälper dig erbjuda service exakt när dina kunder behöver 
den. Den hjälper dig identifiera potentiella tjuvar samt 
effektivisera kösystemet i provrumsområdet.

HUR? Två sensorer monteras i provrummet, dessa 
känner av om det är en person där inne. Sensorn skickar en 
signal till en monitor som visar vilka provrum som är lediga 
och vilka som är upptagna. Sensorn kan installeras med en 
assistansknapp om man vill så att kunder genom den kan 
be om hjälp med storlekar eller annat precis när de själva 
behöver den.  

67%
Av de som 
använder 

provrummen 
kommer sannolikt 

att köpa något*

10%
Av de som “bara 
tittar” kommer 

sannolikt att köpa 
något*

Envision Retail, 2010 Online.*



LEDIGT UPPTAGET

En karta 
visas över 

dina provrum.

Notifikationer 
skickas till din 
smarta enhet.

30

Två sensorer 
behövs för varje 
provrum. Dessa 
kan inkludera en
 assistansknapp.
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Data generated from Alert Tech Inc. based on 
several years of client research.
Envision Retail, 2010 Online.

*

**

Öka din försäljning, kunder som får assistans 
i provrummet spenderar i genomsnitt tre gånger* 
mer pengar än de som bara tittar.

Ökad kund- och varumärkeslojalitet 
genom att erbjuda dina kunder assistans på 
deras villkor, när de efterfrågar den. 

Effektiviserar ditt kösystem genom att både 
dina kunder och din personal ser vilka provrum 
som är upptagna och vilka som är tillgängliga. 

Minskat svinn genom en bättre översikt över dina 
provrum. Notifikationer kan skickas till din personal 
när en kund varit i ett provrum under en längre tid 
(anpassat till din överenskomna tolerans). 

Få värdefull statistik kring dina kunders 
köpbeteenden. Hur många av de som besöker 
din butik som provar något och hur många av 
dessa som faktiskt köper något. Dataanalyser 
visar trender, guidar vid fördelning av resurser 
och ger dig information så att du kan fatta 
kvalificerade beslut för din affärsrörelse. 

VARFÖR? StoreAssist har många fördelar för 
butiker, förbättrad kundupplevelse i kombination med 
starkare säkerhetsnärvaro.

FÖR VEM? Många butiksägare inom 
klädindustrin kan tjäna på StoreAssist.
Det fungerar speciellt väl för:

Underklädesbutiker – där ansträngningen 
att byta storlek/modell utan hjälp är stor.

Lyxbutiker –  där dina kunder förväntar sig 
utmärkt service.

Butiker med många provrum – där det är viktigt 
att effektivisera kön för att hålla kunderna nöjda.

Butiker med svinnproblem – där snattare 
utnyttjar det obevakade utrymmet i provrummet. 

Har tagit på sig kläderna igen och 
lämnat affären utan att orka hämta 
rätt storlek eller färg och göra en 
andra provning.**

Har haft svårt att få assistans när 
de varit i ett provrum.**

97%

84%
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KAMERA- 
SYSTEM
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KAMERA FÖR ÖVERVAKNING

Övervakning har blivit allt viktigare i säkerhetssammanhang. 
Både för bevisning och förebyggande av brott. Med allt bättre 
bildkvalitet blir materialet alltmer användbart.

KAMERA FÖR HEAT MAPPING
En värmekarta ger dig en större förståelse för kundflödet i din 
butik. Genom att ta reda på hur dina kunder rör sig, vilka produkter 
som drar till sig uppmärksamhet och vilka områden som är mest 
besökta kan du fatta kvalificerade beslut om var du ska rikta dina 
marknadsinsatser och kampanjer.

Med hjälp av en realtidskarta kan du följa kunders beteende i 
butiken och se vad som fångar deras intresse. En tumregel är 
att inte ha sina dyraste varor i de områdena av butiken med låg 
besöksfrekvens. Dyra varor och populära varor bör placeras där 
mycket människor rör sig för att maximera exponering och driva 
försäljning.

KAMERA FÖR KUNDRÄKNING
Kundräkning kan göras på ett antal olika sätt, man kan ha 
koll på hur många som går in genom entrén, antalet personer 
som använder provrummen, flödet vid kassan etc. Den här 
typen av information kan analyseras och användas. Speciellt 
hjälpsamt vid planering av schemaläggning, anpassning av 
marknadsföringskampanjer och säljstrategier.
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Kamerasystem

Megapixelkameror, IR, WDR med full, halv eller kanske kvarts HD? Begreppen är många 
i en teknikdriven bransch. Våra experter har dock full koll på läget – så slipper du ha det. 

Sammanfattningsvis: Filmer kan förlora hela sitt syfte om kvaliteten är för låg då det t.ex.
kan vara svårt att läsa av beteenden och urskilja ansikten i situationer där ljuset förändras. 
Vi fokuserar på att få full täckning av hela miljön, hantera mörker, kompensera kraftigt 
motljus samtidigt som kvaliteten hålls intakt. 

Oavsett storlek på din rörelse tar vi fram vi en skräddarsydd lösning åt dig.

Fisheye kamerorna ger 360° panorering med knivskarp skärpa och hög bildhastighet. 
De är utrustade med avancerad teknik för att perfekt kunna identifiera objekt och människor 
med korrekt färgåtergivning.

Megapixelkamerorna är kompakta och diskreta, de ger bilder med väldigt hög upplösning och 
av hög kvalitet vilket gör dem perfekta för övervakning av butiksytor och kassor.

    För kameror som ska bevaka entréer, parkeringar och lastkajer  
    krävs specialegenskaper såsom ljus- och mörkeråtergivning,  
    Day & Night kameran är utvecklad just för detta. Med hjälp  av 
    en smart IR-funktion regleras ljusstyrkan löpande för att effektivt 
    lysa upp människor och objekt och därmed hålla koll – som 
    namnet antyder – både dag och natt.

    För samtliga kameror har du möjligheten att med hjälp av vår
    kostnadsfria programvara styra dem från din surfplatta eller 
    smartphone, var du än befinner dig.
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Inomhus: Butiken
Ett av huvudsyftena med övervakning av butiker är att 
garantera säkerhet för personal och kunder samtidigt som 
man övervakar kundflöden, transaktioner och beteenden. 

I vår standardlösning ingår sex stycken 6HD megapixelkameror 
som effektivt registrerar även väldigt små rörelser.

Inomhus: Säkerhet i kassan
En annan viktig del är att förebygga och upptäcka 
stölder, bedrägerier och rån. Något som bäst görs 
genom övervakning av kassaområdet.

Vår standardlösning för kassaområdet består av två 
megapixelkameror (full HD) med WDR, vilket ger dig perfekta 
bilder även i starkt motljus. Två inspelningsenheter ingår i 
standardpaketet, dessa ger dig möjlighet till livevisning lokalt 
och/eller på distans. Produkterna kan enkelt kopplas till dina
befintliga larm eller system för passerkontroll.

Utomhus: Säkerhet i entré och skyltfönster
Kameror på utsidan av en butik fungerar avskräckande, 
medan avsaknaden av dem ofta ger motsatt reaktion. 
Kopplingen mellan vandalism och avsaknad av 
övervakning är sedan länge bekräftad. 

I vår standardlösning får du två megapixelkameror 
(full HD) med 30 meters infraröd belysning. Båda 
kamerorna är vattentäta och utrustade med 
manipuleringslarm vilket ger dig full koll på läget, 
dag som natt.

Utomhus: Säkerhet på parkeringsplatser och lastområden
Här inkluderar standardlösningen två fasta megapixel-
kameror med 360° panorering, 30 meter infraröd 
belysning och full HD. De är båda två vattentäta, 
vandalskyddade och möjliggör omfattande övervakning av 
utomhusområden i alla ljusförhållanden.

Exempel på kameralösning i en liten butik

Fyra områden att tänka på för att täcka in hela butiken.

Inspelning-
senhet (NVR)

Kamera för 
kassaområdetKamera för entré

Kamera för butiksytor

Fisheyekamera 
för butiksytor

Inspelnings-
enhet 
(NVR)

Kamera för 
kassaområdet

Kamera för entré

Kamera för butiksytor
Fisheyekameror 
för butiksytor

Kamera för entré

Kamera för 
butiksytor

Exempel på kameralösning i en 
medelstor butik



 
 AM   Deactivator Dual   Silver   355                    

 AM/EM   Deactivator Single   Silver   250                    

 
 AM   Slim Pad    Grå   376                  

 AM   Small Pad   Grå   316                   

 
 AM   Compact deactivator  Grå   250                    

 AM   Passive deactivator   Svart   157                

 
 AM   Bodyscanner   Svart   228                    

 
 AM   Remote Service controller Basic Genomskinlig  135               82

36

SPECIFIKATIONER 

TEKNOLOGI PRODUKT FÄRG LÄNGD
(MM)

BREDD
(MM)

252

212

200

180

180

111

118

 
 AM   Controller    Silver   415             250

 
 AM   Store Protect Plexi   Clear       
 
 AM   Store Protect Plexi Solo  Clear       

 AM   Store Protect Plexi XL  Clear       

 AM   Store Protect Plexi XL Solo  Clear       

 AM   Store Protect Premium  Black, Silver, Optional     

 AM   Store Protect Premium XL  Black, Silver, Optional      

 AM   Store Protect Silver   (RAL 9006)      

 AM   Store Protect Silver Solo  (RAL 9006)    
 
 AM   Store Protect Silver XL  (RAL 9006)     

 AM   Store Protect Silver XL Solo  (RAL 9006)

428

428

600

600

303

403

430

430

600

600



 
 AM   Deactivator Dual   Silver   355                    

 AM/EM   Deactivator Single   Silver   250                    

 
 AM   Slim Pad    Grå   376                  

 AM   Small Pad   Grå   316                   

 
 AM   Compact deactivator  Grå   250                    

 AM   Passive deactivator   Svart   157                

 
 AM   Bodyscanner   Svart   228                    

 
 AM   Remote Service controller Basic Genomskinlig  135               82
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SPECIFIKATIONER 

HÖJD
(MM)

TJOCKLEK
(MM)

TJOCKLEK
VID BASEN
(MM)

NETTO 
VIKT 
(KG)

STRÖM
KONSUMTION 
(W) (W/AKTIV
LARMBÅGE)

52

46

0,50

0,60

54

8

30

54

86

85

4

15

30

5,40

3,75

5,60

4,40

1,60

0,25

 
 AM   Controller    Silver   415             83 7,00

 
 AM   Store Protect Plexi   Clear       
 
 AM   Store Protect Plexi Solo  Clear       

 AM   Store Protect Plexi XL  Clear       

 AM   Store Protect Plexi XL Solo  Clear       

 AM   Store Protect Premium  Black, Silver, Optional     

 AM   Store Protect Premium XL  Black, Silver, Optional      

 AM   Store Protect Silver   (RAL 9006)      

 AM   Store Protect Silver Solo  (RAL 9006)    
 
 AM   Store Protect Silver XL  (RAL 9006)     

 AM   Store Protect Silver XL Solo  (RAL 9006)

1562

1562

1563

1563

1550

1545

1585

1585

1585

1585

20

20/26

20/26

20/26

50

50

32

32

32

32

140

148

140

148

54

54

148

148

148

148

19,05

20,50

25,20

26,50

9,00

11,00

10,65

11,55

12,50

14,00

15

18

15

18

15

15

15

18

15

18



 
 EM   Controller    Svart                      

 EM   500 Silver    (RAL 9006)                      

 EM   700 Plexi    Genomskinlig                      
 
 AM/EM   Deactivator single   Silver                       

 
 RF   Handheld deactivator  Grå                       

 RF   Scanner deactivator   Svart                           

 RF   Scanner deactivator   Svart                      

 
 RF   Bodyscanner   Svart                

 
 RF   Fusion    Genomskinlig                      

 RF   Powergate Fusion   Genomskinlig                      

 RF   Premium    Svart, Silver                     

 
 RF   Deactivator DR6   Svart                       

 RF   Table Pad    Svart                    

 
 RF   TDU    Svart                    

 RF   Power sync |||   Grå                  

38

SPECIFIKATIONER 

TEKNOLOGI PRODUKT FÄRG LÄNGD
(MM)

BREDD
(MM)

110

306

195

256

140

40

46118

220

740

730

212

360

74/36

96/20

316

345

360

303

140 inre dim.

155 inre dim.

240

80

140/20

140/20

50



 
 EM   Controller    Svart                      

 EM   500 Silver    (RAL 9006)                      

 EM   700 Plexi    Genomskinlig                      
 
 AM/EM   Deactivator single   Silver                       

 
 RF   Handheld deactivator  Grå                       

 RF   Scanner deactivator   Svart                           

 RF   Scanner deactivator   Svart                      

 
 RF   Bodyscanner   Svart                

 
 RF   Fusion    Genomskinlig                      

 RF   Powergate Fusion   Genomskinlig                      

 RF   Premium    Svart, Silver                     

 
 RF   Deactivator DR6   Svart                       

 RF   Table Pad    Svart                    

 
 RF   TDU    Svart                    

 RF   Power sync |||   Grå                  
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SPECIFIKATIONER 

HÖJD
(MM)

TJOCKLEK
(MM)

TJOCKLEK
VID BASEN
(MM)

NETTO 
VIKT 
(KG)

STRÖM
KONSUMTION 
(W) (W/AKTIV
LARMBÅGE)

29 – 32

29 – 32

30

22 0,35

50

20

42

13

1,10

1,50

1,20

0,05

6,45

14,55

27,25

4,40

80

96

40

20

110

1575

1506

85

1600

1600

1550

20

20

50

140

140

54

32,55

16,25

14,40

9 - 12

6

9 - 12

5/pad

120 inre dim.

160 inre dim.

0,15

0,25

0,25



SERVICE FLEXIBILITET

TEKNOLOGI
AM|RF|EM
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