
1/3

O SAFESTORE é um inibidor de furtos para diferentes tipos de comércio como: lojas de roupas, calçados

e bebidas, farmácias, supermercados, etc. O sistema consiste em etiquetas (tags) fixadas nos  produtos

e que, caso não sejam retiradas, acionam um alarme no momento em  que forem detectadas pelas

antenas, instaladas na entrada do estabelecimento comercial.
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CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

PARÂMETROS TÉCNICOS BÁSICOS

•O SafeStore utiliza tecnologia digital microprocessada para detecção das etiquetas.

•Permite a instalação de várias antenas em um mesmo ambiente, sem interferência mútua.

•Há ainda uma função de ajuste de nível de sensibilidade  do sistema, evitando interferências e

  falsos disparos.

•O equipamento possui função de proteção da fonte de alimentação.
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Alimentação: 24Vdc. 

Modulação de frequência: 160KHz, 170KHz e 180KHz.
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TAGs

ETIQUETAS FLEXÍVEIS

DESTRAVADOR DE ETIQUETAS RÍGIDAS

DESATIVADOR DE ETIQUETAS

TAGS de Segurança Eletrônica de Mercadorias, reutilizável, utilizada principalmente em confecção, 

fixada na mercadoria através de pino em aço inoxidável, retirado com destravador específico.

Medidas 4,5 x 5,5cm.

Disponível na cor Cinza.

Etiqueta de Segurança Eletrônica de Mercadorias Flexível, utilizada em livros, brinquedos, bebidas, etc

Destravador de alumínio, utilizado para liberar a mercadoria vendida, soltando o pino ou o cabo de 

fixação da etiqueta rígida;

Fixado no balcão com fita dupla face ou parafusado.

Utilizado para desativar etiquetas adesivas;

As etiquetas não necessitam contato direto com o equipamento;

As etiquetas são desativadas/verificadas a até 25 cm de distância do Pad;

As etiquetas podem estar ocultas ao operador.

.
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Recomendações para a comercialização das antenas Anti-furto.Recomendações para a comercialização das antenas Anti-furto.

Para a utilização das etiquetas flexíveis recomendamos uma distância de 1 metro entre as antenas. Por ser
uma etiqueta pequena e de menos alcance. Já as etiquetas rígidas podem ser instaladas com até 1,5 metros.
Contudo faz-se necessário antes da fixação das antenas, colocá-la na posição correta de instalação e
testá-las com todas as distâncias.

Produtos metálicos como desodorantes aerosol, comprimidos de remédios cujo a parte de trás é metálica,
entre outros produtos similares, podem sofrer interferência na leitura. Por tanto não recomendamos a venda
para produtos que contenha qualquer indício metálico.

Produtos recomendados: Confecções em geral, produtos plásticos e etc.
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3º
Não recomendamos a utilização das etiquetas flexíveis em
produtos cuja a etiqueta precisa ser levemente dobrada. 
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Como utilizar as etiquetas nos produtos:
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