
Превантивни системи за сигурност ООД

Ние не продаваме стоки

Ние решаваме проблеми

Превантивни системи за сигурност ООД, София, бул. Искърско шосе 7, Търговски център Европа

телефон: 00359 2 978 2025; факс: 00359 2 978 5870; мобилен: 00359 888 636 274

e-mail: prevent.security.systems@gmail.com; website: prevent-security.eu

Работа на различни разстояния, взависимост от различните модели и техните нива на 

детекция:

Съвременни системи, изработени от висококачествени алуминиеви или 

плексигласови материали. Елегантен дизайн, осигуряващ стилен и естетичен външен 

вид на всеки търговски обект. Търговците имат възможност да поставят рекламни пана 

или да брандират.

Електронни маркери за охрана на стоки, изработени от здрава поликарбонатна 

пластмаса. Специални стоманени въжета, хартиени етикети с или без фективен бар 

код.

Системни консумативи

Електромагнитни, акустомагнитни и 

радиочестотни маркери

Радиочестотни хартиени етикети с 

фективен бар код

Подходящи за използване при защита на дрехи, обувки, аксесоари, бутилки и някои 

видове хранителни стоки.

Електронни маркери с вградена алармена система, базирана на инфрачервена 

технология. Много по-голяма ефективност от стандартните типове маркери.

4-Алармени маркери

Алармиране на маркера 

при опити за счупване, 

срязване и разглобяване

Алармиране на EAS 

системата, разположена 

на изхода, при попадане 

на маркера в зоната на 

детекция.

Алармиране на маркера, 

намиращ се в близост до 

изхода на обекта или при 

изкарване извън него.

Алармиране на маркера 

при опит за деактивиране 

с различен тип детачер.
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Разнообразие от модели, подходящи за охрана на различни видове стоки - дрехи, 

аксесоари, обувки, техника и др. Използване на радиочестотна (RF) или 

акустомагнитна (AM) технология.

Модели 4-алармени маркери

Wave 4-Alarm Lanyard Tags

Tag IR Pebble

y g

Golf & Baseball Club Tags
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Rod and Reel Tag Trigger Lock Tag

Wave 4-Alarm Media Tag

Table Top Mount detacher Flush Mount detacher


