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Innovativt varularm för exklusiva
tillbehör

Med varularmet IR Package Wrap från InVue kan butiker presentera sina
exklusiva produkter på ett öppet och säkert sätt. 

Varularmet är ett smidigt kabelsystem som viras runt paketet, som gör att
kunden lätt kan läsa produktinformation. 

Vid stöldförsök avger den ett 90 db alarm och är kompatibel både med AM-
och RF larmbågar.



Varularmet är en del av det elektroniska låssystemet IR Ecosystem.

IR Package Wrap

Öppen produktvisning tillsammans med hög säkerhet
• IR Package Wrap ger kunden möjlighet att enkelt interagera med

den larmade produkten
• Med larmenheten på toppen av paketet får man en bättre

synlighet för produktinformation
• Designad för hyll- och ställprodukter
• 90 dB alarm
• Kompatibel med larmbågar (AM och RF)
• Varularmet är en del av InVues IR Ecosystem™

Video - IR Package Wrap

Se YouTube-videon här

Produktblad
IR Package Wrap

https://www.youtube.com/watch?v=xfw-9d4g0wE
https://gatesecurity.se/images/document/invue/IR-Package-Wrap.pdf


IR Package Wrap: Fördelar och egenskaper

• Med varularmet på toppen av paketet får man en bättre synlighet
för produktinformation

• Röd lampa visar att varularmet är aktiverat
• Kompatibel med IR2-nyckeln för snabb tillgång till produkten
• Förstärkt integrerad etikett som inte kan tas bort gör varularmet

mycket säkert tillsammans med InVues produktställ
• Enkel handtagsdesign gör att kabelindragningen blir smidig
• Kablar kan snurras med en nyckelbricka
• Kabelkopplingar som ger en effektiv kabelhantering
• Ett larm på 90 dB utlöses om kabeln klipps av

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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