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Integrerat elektroniskt lås i produktställ

Det nya stöldskyddet IR Locking Hooks från InVue tillhandahåller en högre
säkerhet för ställprodukter jämfört med de magnetiska och mekaniska
varianterna.

Låset i IR Locking Hooks hanteras med den elektroniska nyckeln IR Key, vilket
gör det enkelt att lägga till och ta bort produkter från stället.

Dessutom är IR Locking Hooks enkelt att flytta mellan olika väggar vid
uppdatering av planogram. 



Högsta säkerhet för stöldbegärliga tillbehör i varuställ.
Varularmet IR Locking Hooks tillhandahåller den högsta säkerheten för
tillbehör i varuställ jämfört med magnetiska eller mekaniska. Det integrerade
låset med snurrdesign gör det enkelt att lägga till och ta bort produkter med
hjälp av IR2-nyckeln.

• Integrerat lås med snurrdesign
• Fästes säkert i väggen med en låsmekanism
• Varularmet är kompatibelt med Fastbaksystem och passar med

slatwallpaneler

Produktblad
 IR Locking Hooks

Integrerat lås med snurrdesign för enkel användning.

• Integrerat lås som snurrar för enkel borttagning/tillägg av
produkter

• Förstärkt låskropp som motstår angrepp
• Låsmekanismen i väggen är designad för enkel uppdatering av

planogram

Fler fördelar

• Överlägsen säkerhet jämfört med mekaniska och magnetiska
låssystem

• Varularmet IR Locking Hooks är kompatibelt med det
elektroniska låssystemet IR Ecosystem

• IR2-nyckeln avaktiveras efter 12 timmar, vilket gör nyckeln
oanvändbar om den stjäls eller tappas bort

Intresserad?

http://gatesecurity.se/images/document/invue/IR-Locking-Hooks.pdf


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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