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Intelligent larmbåge med inbyggd
kundräknare och fjärrsupport

Varularm MAXUS AM50 är estetiskt tilltalande och matchar butikens
inredning perfekt. Larmbågarna är en kombination av AM-baserat 58 kHz
varularm, kundräknare, reklamsystem samt har stöd för fjärrsupport.
Larmbågarna kan placeras på ett brett avstånd tack vare sin utmärkta
detektion. 

 MAXUS AM50



• Larmbågar i genomskinlig design i acryl
• Beprövade detektionsegenskaper
• Valbara larmhändelser för olika typer av larm. Vid en

larmhändelse meddelar larmbågarna vilken typ av händelse som
inträffat, så att personalen kan vidta rätt åtgärder

• Tillgänglig med fjärrsupport. Fjärrsupport garanterar optimal
drift till lägsta möjliga kostnad 

• Integrerad kundräknare i larmbågarna. Därmed kan du enkelt
kontrollera och anpassa personalplaneringen och optimera
butikseffektiviteten

• Integrerad metalldetektion. Stoppar Proffstjuvar

När larmbågarna är anslutna till vår CrossCONNECT-plattform finns
information från kundräknaren och varularmshanteringen tillgänglig online
för vidare bearbetning.

Rapporter kan skickas till din inkorg och informationen kan integreras
flexibelt med befintliga informationshanteringssystem.

FJÄRRSUPPORT

• Nu behöver inte en tekniker längre resa en lång väg för att
åtgärda ett problem med ett varularmssystem

• Vi vill inte ha och ska inte ha någon tid när ett system ligger
nere. Vi föredrar hellre att undvika problemen. Det är därför som
alla system bevakas konstant 24/7/365

• Vi löser problemen online innan de får någon direkt påverkan
på butiken

• Detta innebär att vi kan garantera en optimal drift till en minimal
kostnad

Fördelarna med Fjärrsupport är:

• Automatisk bevakning av systemet
• Snabb responstid
• Minskar kostnaden för support
• Kunden har alltid ett fungerande system

Intresserad?
Kontakta oss för mer information på:



TELEFON: 054-53 66 00

EPOST:info@gatesecurity.se

WEBB:http://gatesecurity.se

Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd,
stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning,
porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge,
Danmark och Finland.
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