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IR Ecosystem, elektroniskt varularm

Gate Security presenterar IR Ecosystem, InVue: Ett säkerhetssystem med en
enda nyckel som skyddar dina mest stöldbegärliga produkter.

En nyckel till fyra olika kategorier av varularm ger dig pålitlig säkerhet för
alla produkter i hela butiken.

Detta ger dig möjligheten att på ett säkert sätt ge kunder tillgång till dina
produkter samtidigt som butikspersonalen alltid har rätt nyckel till hands.



IR Ecosystem ™
IR Ecosystem är ett elektroniskt säkerhetssystem som används i fyra
kategorier av varularm från InVue:

• Display Security

• Sell-thru Security

• Smart Lock

• Commercial Security

Programmeringsstation och laddare

Ingen annan nyckel har samma flexibilitet och säkerhet som den
programmerbara IR2-nyckeln.Och att använda den är enkelt eftersom
programmeringsstationen gör allt arbete.Varje gång man för IR2-nyckeln mot
IR-porten på programmeringsstationen så tilldelas nyckeln automatiskt en ny
kod som gäller i 12 timmar.Efter den tiden avaktiveras nyckeln tills man
programmerar den igen och gör den giltig.  

IR2 Laddare

• Laddar upp till fyra IR-nycklar samtidigt
• Designad att förhindra överladdning och bortslösad energi
• För ökad säkerhet så avaktiveras nycklarna när man laddar dem.

IR2 Programmeringsstation



• Ett obegränsat antal IR2-nycklar kan synkas med en enda
programmeringsstation

• Aktiverar IR2-nyckeln och tilldelar den en unik kod
• Sätter en tidsbegränsning på 12 timmar för hur länge IR2-

nyckeln är giltig

Intresserad?
Kontakta oss för mer information på:

TELEFON: 054-53 66 00

EPOST:info@gatesecurity.se

WEBB:http://gatesecurity.se

Gate Security är en certifierad anläggarfirma enligt SSF 1061 och certifierade
kameraingenjörer enligt SSF 1069.

Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan, från analys och
dokumentation till installation, driftsättning och underhåll.

Vi erbjuder fullständiga säkerhetslösningar för kunder med höga
säkerhetskrav inom:

• Handel
• Kommun & landsting
• Transport
• Logistik
• Fotbollsarenor
• Bensinstationer mm.
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Vi erbjuder marknadsledande larmteknik med trygghets- och
säkerhetsprodukter av högsta kvalitet såsom system för:

• Kameraövervakning
• Varularm
• Passersystem
• Porttelefoni

Företaget har rikstäckande försäljnings och serviceorganisation med kontor i
Karlstad, Stockholm och Göteborg. För att täcka hela Sverige samarbetar Gate
Security med ett antal utvalda partners.

Gate Security finns även i Norge (Gate Security AS) och i Finland (Gate
Security OY) med egen försäljning och serviceorganisation.
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