Tagit Fortuna 3D EM
Elektromagnetische Systemen (EM) zijn bij uitstek geschikt voor het beveiligen van delicate producten zoals cosmetica. De discrete
beveiliging met kleine transparante labels draagt er zorg voor dat de presentatie en uitstraling van uw producten zo min mogelijk
wordt verstoord. Bovendien kunt u uw producten ook onzichtbaar beveiligen. Uitstekend geschikt dus voor drogisterij, parfumerie,
supermarkt en vele andere branches.
Bovendien kunt u ook metalen producten uitstekend beveiligen. Ditzelfde geldt tevens voor metaalhoudende producten of producten
met een metallic verpakking.
De gepattenteerde 3D detectietechnologie zorgt voor een uitstekende detectie van de labels in élke positie. De detectiegraad is
sterk verhoogd naar > 92% en bovendien kan in de juiste configuratie de doorgang tussen de antennes maximaal 130 cm bedragen
(voorheen 100-110cm).
Bovendien voorziet dit systeem ook in detectie van beveiligde producten in folie/rooftassen.
De Tagit Fortuna is een custommade product. Elke antenne wordt speciaal voor u geproduceerd. Daardoor is het eenvoudig om
(zonder meerkosten) de hoogte en kleur van de antenne aan uw specifieke wensen aan te passen.
Specificaties:
elektro magnetisch (EM) 58 Hz
kunststof
1580 x 640 x 90 mm
21 kg

Detectiemethode
Frame
Afmetingen *
Gewicht per antenne

:
:
:
:

Detectiebereik **

: (softlabel) 100 - 130 cm

Detectiehoogte

: ca. 160 cm

Voeding

: 100 - 250V

Verbruik

: 31,2 kW

Audio Alarm ***

: Master - Master: per antenne Master
- Slave: alleen op Master

Visueel Alarm ****

: Master - Master: per antenne Master
- Slave: alleen op Master

* hoogte antennes op aanvraag variabel
** detectiebereik en - hoogte is altijd afhankelijk van gebruikte beveiligingselementen en omgevingsfactoren
*** programmerbaar op duur en frequentie
**** keuze uit rode of blauwe leds

Extra Features

: o Detectie van beveiligde producten
in rooftassen

Accessoires

: o Deactivatie unit
o Detachers/ontkoppelaars

BeSuRe Nederland levert tevens het meest uitgebreide en voordeligste assortiment EM-beveiliginglabels
Al onze installaties zijn ook met zeer voordelige tarieven leverbaar in een operational lease-arrangement (compleet en
inclusief installatie, onderhoudscontract en bijvoorbeeld kwartaalabonnementen voor labels. Informeer naar de
voorwaarden.
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