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Zavedenie elektronickej ochrany tovaru v obchodoch je v dnešnej dobe bezpodmienečnou nutnosťou ak 
chcete znížiť straty tovaru a zisku. Táto vysoko kvalitná ochrana uspokojí všetky potreby a požiadavky 
maloobchodných predajcov. V súčasnosti je ochrana tovarov na vysokej technickej úrovni a využíva rôzne 
druhy ochranných prvkov v závislosti od druhu tovaru napr. oblečenie, spotrebná elektronika, kozmetika atď.  

Je štatisticky dokázané, že cca 1 z 15tich zákazníkov v obchodoch samoobslužného typu alebo v 
obchodoch s voľne vystaveným tovarom sa pokúsi o krádež. Všetky obchody, kde je len trochu väčšia 
prevádzka, majú tieto problémy. Zavedením obchodov s voľným prístupom k tovaru sa začal zvyšovať počet 
krádeží. Podľa štatistík môžu predstavovať straty spôsobené zlodejmi prichádzajúcimi z vonku až 40% z 
celkového salda strát obchodnej jednotky, ďalších až 56% je spôsobené zamestnancami a dodávateľmi 
tovaru (platí pre ČR). Zavedenie elektronickej ochrany tovaru v obchodoch je v dnešnej dobe 
bezpodmienečnou nutnosťou ak chcete znížiť straty tovaru a zisku. 

 

EAS ochrana tovaru: 

EAS je skratka Electronic Article Surveillance -zahŕňa elektronické systémy na ochranu tovaru, ktoré sú 
založené na fyzikálnom princípe narušenia elektromagnetického poľa vytvoreného medzi anténami - 
vysielačom a prijímačom. Narušenie tohto pola je vyhodnotené anténou- prijímačom ako poplach akustický, 
niekedy i optický. 

Narušenie poľa je možné dosiahnuť viacerými spôsobmi, napr. prítomnosťou etikety medzi anténami. 
Tovar je teda nutné vybaviť tzv. bezpečnostnými etiketami, ktoré v prípade predaja sú odstránené z tovaru 
alebo elektronicky zlikvidované. 

So zvyšujúcim sa počtom obchodov s voľným prístupom k tovaru sa zvýšil počet krádeží a to viedlo k 
vývoji špeciálnych bezpečnostných systémov , ktoré majú za úlohu znižovať spôsobené straty na minimum. 
Do komplexu zabezpečovacích systémov pripadá v prvom rade EAS ( Electronic Artikle Surveillance ) t.j. 
anténny systém . 

 RF ( rádiofrekvenčný ) 

 EM ( elektromagnetické ) 

 AM ( akustomagnetické ) 

 RFID ( rádiofrekvenčný identifikačný ) – novinka 

 

Ďalej do systémov zahrňujeme : 

 kamerové dohľadové systémy( analógové , digitálne ) 

 slučkovú ochranu ( je to elektronické zariadenie, ktoré chráni tovar priamo v pripojených káblových 
slučkách s rôznymi typmi koncoviek ) 

 mechanické zábrany a zrkadlá 

 bezpečnostné a detektívne služby 

Z dostupných svetových štatistík vyšla nasledujúca tabuľka 

 

EAS bezpečnostný systém: Funkcia je založená na fyzikálnom princípe narušenia elektromagnetického 
poľa, ktoré je vytvorené medzi anténami (vysielačom a prijímačom). Narušenie poľa sa dosahuje 
prítomnosťou etikety. Poslednou novinkou je RFID , čo je rádiofrekvenčný systém pracujúci na frekvencii 
13,56MHz s tým , že je zaistená komunikácia medzi zabezpečovacím prvkom ( etiketou a anténou ). Takáto 
technika je štandardom v identifikačných systémoch. Pripojená elektronika vyhodnotí informáciu , ktorá 
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môže obsahovať nielen to , že tovar je odnášaný bez zaplatenia , zaregistrovania atď. , ale aj ďalšie 
informácie , ktoré sú zaznamenané na čiarových kódoch. 

 

- RF rádiofrekvenčné zariadenie pracuje na frekvenciách od 1,95MHz do 10,5MHz 

podľa typu systému. Rádiofrekvenčná technológia patrí vo svete k najrozšírenejším zariadeniam hlavne 
na frekvencii 8,2MHz. Z pohľadu etikiet sa dá povedať , že pre tieto zariadenia je možné zohnať rôzny 
sortiment prvkov od rôznych výrobcov ako je napríklad: 

 samolepiace bezpečnostné etikety rozmerov 2,5×2,5 až 5×5 cm 

 tvrdé etikety na textil. Etiketa je tvarovo zhodná z obidvoch strán. Pre zväčšenie bezpečnosti je možné 
etiketu doplniť farbivom , ktorá v prípade nežiaducej manipulácie obstrieka oblečenie. 

 tvrdé etikety na fľaše 

 etikety na okuliare 

 etikety na napájacie káble k elektronickým prístrojom 

Výhody RF: 

 nízka cenová hladina v závislosti veľkom počte rôznych výrobcov s f 8,2MHz, priechody široké až 
2,4m 

 jednoduchá elektronika , nastavenie a následná deaktivácia 

Nevýhody RF: 

 možnosť vzniku poplachu na ladený obvod , ktorý simuluje etiketu ( stočený drôt ) 

 nemožnosť chránenia tovaru z kovu samolepiacou etiketou 

 

- EM elektromagnetická technológia vyznačuje sa nenápadnými samolepiacimi etiketami. Systém je 
založený rovnako ako u RF na dvojici antén , medzi ktorými je sledovaná zmena magnetického poľa. 
Zaujímavou vlastnosťou je aktivácia a reaktivácia etikety. Využíva sa to v knižniciach , pri požičaní knihy sa 
deaktivuje a pri vrátení sa aktivuje. 

Výhody EM: 

- malý rozmer etikety 

- možnosť reaktivácie etikety 

- možnosť ochrany materiálu z hliníku 

Nevýhody EM: 

- veľkosť antén 

- malá vzdialenosť medzi anténami 

- možnosť vzniku falošného poplachu na podobné materiály ako je etiketa 

- vyššie ceny ako pri RF 

 

- AM akustomagnetická technológia v porovnaní s RF a EM vyrába iba jeden výrobca( americká firma 
SENSORMATIC ). Systém je založený na rozkmitaní dvojice magnetických páskov v elektromagnetickom 
poli, čo zaručuje , že systém reaguje iba na ochranné prvky. 

Výhody AM: 

- malý rozmer samolepiacich etikiet 

- veľká vzdialenosť medzi anténami až 2,4m 

- možnosť použitia jednoanténnych systémov, tzv. monoantén , reagujúci na obe strany a s veľmi dobrou 
detekciou prvkov 

Nevýhody AM: 
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- iba jeden výrobca , nemá konkurenciu 

- hrúbka samolepiacich etikiet 

- rušenie systému z okolia , tzv. FANTOM ALARM 

- vyššia cenová hladina systému 

 
A N T É N Y  
METO 2700, 2800 

 

Systém 2700  bol navrhnutý podľa požiadaviek zákazníkov pre systém 
ochrany  tovaru k pokladničným pultom, ale je ho možné umiestniť  k 
východu predajne aj ako niekoľkonásobný priechod.  

 Antény sú vyhotovené z plastu, ktorý je vysokoodolný voči 
mechanickému poškodeniu a ľahko sa čistí. Vyrábajú sa vo  vyhotovení s 
tienením aj bez podľa umiestnenia antén v konfigurácii priechodu (krajné 
sú tienené). V anténe je integrovaný aj výkonný bzučiak a svetlo, ktoré sa 
aktivujú pri poplachu. Poplach signalizuje len aktivovaný priechod, čo 
uľahčuje identifikáciu prípadného zlodeja.  

Systém pracuje na elektromagnetickom princípe,ktorý má oproti iným 
technológiám niekoľko výhod. Je  odolnejší voči  falošným poplachom a 
použité ochranné prvky - nálepky sú v porovnaní s inými 
niekoľkonásobne menšie, čím je ochrana nenápadná. 

Nálepky sa vyrábajú sa v mnohých veľkostiach a druhoch, čím je možné 
použiť vhodný typ podľa druhu tovaru. Dajú sa ochrániť aj veľmi malé 
výrobky, čo tento systém predurčuje na použitie v drogériách, 
potravinách, predajniach elektro a pod.   

Antény sa pripájajú k elektronike EM 3+ alebo EM 3+Dual. Podľa typu je 
možné k jednej elektronike pripojiť 2 alebo 3 antény. Elektroniky sa môžu 
spájať vedľa seba, čím je možné vytvoriť niekoľkonásobný priechod.  

Šírka jedného priechodu môže byť od 70 do 110 cm.  

Systém 2800 je funkčne aj tvarovo zhodný s 2700, rozdiel je len v rozmeroch antény. Je subtílnejší a 
šírka  jedného priechodu podľa použitých nálepiek môže byť od 60 do 90 cm. 
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Rozmery: 2700 2800  
Výška: 1555 mm 1280 mm 
Šírka: 749 mm 487 mm 
Hrúbka: 55 mm 38 mm 
Váha: 30 kg 14 kg 

Kód: Výrobok: 
Eae060 Anténa 2700 tienená 
Eae080 Anténa 2800 tienená 
Eae070 Anténa 2700 netienená 
Eae081 Anténa 2800 netienená 
Epk011 Sada káblov 6m(k dvom anténam) 
Ei017 Prechodová hliníková lišta 1m 
Eee010 Elektronika EM 3+ 
Eee011 Elektronika EM 3+Dual 

 

 

 

 

METO 2300 

Systém 2300 je alternatívnym typom antény, ktorý je vyrobený z 
priehľadného plexiskla vysokej pevnosti. Svojím vyhotovením a atraktívnym 
dizajnom je vhodná aj do náročných interiérov.  

Vyrábajú sa vo  vyhotovení bez tienenia, preto sú vhodnejšie na inštaláciu k 
východom predajní.  V anténe je integrovaný výkonný  bzučiak a svetlo, ktoré 
sa aktivujú pri poplachu. Poplach signalizuje len aktivovaný priechod, čo 
uľahčuje identifikáciu prípadného zlodeja.  

Systém pracuje na elektromagnetickom princípe, ktorý má oproti iným 
technológiám niekoľko výhod. Je  odolnejší voči  falošným poplachom a 
použité ochranné prvky - nálepky sú v porovnaní s inými niekoľkonásobne 
menšie, čím je ochrana nenápadná. 

Nálepky sa vyrábajú sa v mnohých veľkostiach a druhoch, čím je možné 
použiť vhodný typ podľa druhu tovaru. Dajú sa ochrániť aj veľmi malé výrobky, 
čo tento systém predurčuje na použitie v drogériách, potravinách, predajniach 
elektro a pod.   

Antény sa pripájajú k elektronike EM 3+ alebo EM 3+Dual. Podľa typu je 
možné k jednej elektronike pripojiť 2 alebo 3 antény. Elektroniky sa môžu 
spájať vedľa seba, čím je možné vytvoriť niekoľkonásobný priechod.  

Šírka jedného priechodu podľa použitých nálepiek môže byť  do 120 cm.  

 

Rozmery: 
 

Výška: 1550 mm 
Šírka: 749 mm 
Hrúbka: 50 mm 
Váha: 30 kg 

Kód: Výrobok: 
Eae0700 Anténa 2300 
Epk011 Sada káblov 6m(k dvom anténam) 
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Nálepky Film 32x19 High signal 
 Kód   Vyhotovenie 
 End060  Papierová, biela, deaktivovateľná 
 End068  Papierová, biela, deaktivovateľná s falošným čiarovým kódom 
 End065  S fóliou,deaktivovateľná 

 
 Pozn.  Na objednávku ďalšie vyhotovenia - farebné i nedeaktivovateľné 

 

 

Nálepky Strip 32x19  

   

 Kód   Vyhotovenie 
 End100  Papierová, biela, deaktivovateľná 

  Enn100  Papierová, biela, nedeaktivovateľná  
 

Ei017 Prechodová hliníková lišta 1m 
Eee010 Elektronika EM 3+ 
Eee011 Elektronika EM 3+Dual 
 

 

NÁLEPKY 

E T I K E T Y P R Í S L U Š E N S T V O -  E M  

 

Magnetický oddelovač 
Magnetický oddeľovač ľahko a rýchlo oddelí 
upevňovacie špendlíky od etikiet. Súčasťou 
oddeľovača je aj magnetický zámok s kľúčom proti 
neoprávnenej manipulácii s oddeľovačom počas 
neprítomnosti personálu. 
Veľkosť:  priemer 80 mm 
 

Kód  Výrobok 
 Epo010 Magnetický oddeľovač METO zo zámkom  

 

Ručný overovač poplachu 
Umožňuje personálu v prípade poplachu overiť u podozrivej osoby bez fyzického kontaktu, 
kde má schovaný kradnutý tovar. Ručný overovač poplachu je kompatibilný so všetkými 
ochrannými EM nálepkami a etiketami firmy Checkpoint - METO.



Názov: ELEKTRONICKÁ OCHRANA TOVARU V OBCHODOCH
Spracoval: Juraj ADAMEC 

 Strana 6

 
Rozmery: 394 x 169 x 52 mm 
Hmotnosť: 1,03 kg 
Napájanie: AKU - blok NiCd 
Farba: čierna 
Záruka 1 rok 
Kód  Výrobok 

Epd050 Ručný overovač poplachu s batériou 
Epd051 Nabíjačka so zdrojom pre ručný overovač 

Epd052 Náhradné batérie pre ručný overovač 

 

  

Deaktivačná nálepka – 38 x 25mm 
Nálepky používané na manuálnu deaktiváciu nálepiek Checkpoint. Sú 
dodávané čisté alebo s nápisom “Paid Thank You“. Balené sú po 1000 
v krabici.  

Kód  Výrobok 
Cnc800 Deakt. nálepka čistá 

 

Cnp500 Deakt. nálepka s nápisom “Thank 
You” 

 

Séria 300 – 51 x 51 mm 
Sú vhodné pre použitie hlavne v obchodoch so 
širokým priechodom medzi anténami. Dodávajú sa 
v kotúčoch po 2000 kusov. Sú deaktivovateľné. 
Kód  Výrobok 
Cnc300 310 čistá 
Cnf310 310 s čiarovým kódom 

  

 

 
 
 
P A P I E R O V É  N Á L E P K Y  R F  
 

 Papierové nálepky Checkpoint sa vyrábajú v rôznych formátoch. Sú tenké, mnohostranne použiteľné a je 
ich možné prispôsobiť požiadavkám zákazníkov.  

Dodávajú sa na želanie so špeciálnymi čiarovými kódmi, logom, reklamnými nápismi, alebo čisté. 
Povrch majú vyhotovený z papiera, alebo tepelne citlivého papiera vhodného pre tlač v termotlačiarňach. 
Označované sú číselne, podľa veľkosti. Tá klesá postupne od série 300 až k sérii 900.  

Nálepky série 900 umožňujú kombináciu označenia tovaru cenou, čiarovým kódom a ochrany pred 
zlodejmi v jednom. Aktuálna cena a inventárna informácia môže byť vytlačená na teplocitlivé nálepky 
prostredníctvom väčšiny známych termotlačiarní. Na potlač obyčajných papierových nálepiek sa používajú 
špeciálne tlačiarne. 

V rámci programu “Checkpoint Impulse Source Taging“ boli vyvinuté nové formáty nálepiek pre 
zabudovanie do výrobkov a ich obalov priamo vo výrobe. Skrytá aplikácia výrazne zvyšuje efektívnosť 
ochrany. Nálepky Checkpoint sa deaktivujú v okamihu predaja deaktivátorom Counterpoint. Je to 
bezkontaktný proces, preto personál nemusí zisťovať, kde je ochranná nálepka umiestnená. 

Deaktivačná anténa Counterpointu má tvar plochej podložky, alebo je umiestnená priamo v okne skenera 
čiarového kódu, resp. elektronickej váhy. 

Bezkontaktný deaktivátor Checkpoint má dosah okolo 30cm.  
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Séria 600 – 32 x 60 mm 
Obdĺžnikový tvar nálepky sa dobre hodí na tovar vo fľašiach a na 
podobné použitie ako nálepky série 400. Nálepky sa dodávajú v 
kotúčoch po 2000 kusov (4x500), deaktivovateľné. 

 
Kód Výrobok 
Cnc610 615 čistá 
Cn 00  f6 615 s čiarovým kódom / nápis Price  

Séria 400 – 38 x 41 mm 
Nálepky série 400 sú najpoužívanejšie. Vyrábajú sa v rôznych 
modifikáciách potlače pre široký sortiment tovaru. Dodávajú sa v kotúčoch 
po 2000 kusov (4x500), deaktivovateľné a nedeaktivovateľné.  

Kód  Výrobok 
Cnc400 410 čistá 
Cnf420 410 s čiar. kódom 
Cnt400 T410 čistá  
Cnt401 T410 s čiar. kódom 
Cnp401 410 s cenou 

 Cnp400 410 Inspected By 

 

 

S K E N E R Y  A  D E A K T I V Á T O R Y  

Deaktivátor Counterpoint  

Counterpoint deaktivuje ochranné nálepky. Pozostáva z plastovej 
antény a elektroniky. Anténa deaktivátora sa umiestňuje na pult alebo 
sa montuje tesne pod pultovú dosku.  
Integrovaná deaktivácia ochranných nálepiek zjednodušuje úkony 
predavačov pri pokladni tým, že sa zlúči s úkonmi, ktoré sa bežne 
vykonávajú.Deaktivácia sa uskutoční buď jednoduchým prenesením 
tovaru ponad deaktivačnú anténu alebo je deaktivátor priamo 
integrovaný do čítačky čiarového kódu. 
Obsluha sa nestará o to kde je ochranná nálepka umiestnená, ani ju 
nemusí odstraňovať. 

 

 

K dispozícii sú rôzne druhy deaktivačných antén: 

-  Deaktivačná anténa Counterpoint 
-  Deaktivačná anténa vyrobená na zakázku 
-  Ručný deaktivátor 
-  Kombinované skenovenie a deaktivácia 

PARAMETRE  
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Rozmery: 30 x 30 x 1,9 cm (deaktivačná anténa) 
Hmotnosť: 0,95 kg 
Materiál: antény – plast, elektronika – kovový obal 
Napájanie: 220–240 V/AC 
Farba: čierna 
Záruka: 1 rok  

Kód  Výrobok 
Cda080 Counterpoint anténa 
Cde070 Counterpoint elektronika 

  
 

Kombinované skenovanie a deaktivácia  
Deaktivátory Checkpoint sú integrované do skenerov známych 
výrobcov ako napríklad PSC®, NCR®, Scantech®, ICL/Fujitsu®, 
Symbol®, Metrologic®. a ďalších. V tomto zozname sú iba najznámejší 
výrobcovia skenerov. 
 Pokiaľ sa rozhodujete o tom, aký skener zakúpiť a súčasne chcete 
inštalovať systém na ochranu tovaru, odporúčame Vám kúpiť skener, 
ktorý je už od výrobcu vybavený deaktivačnou anténou. Tieto typy 
skenerov majú označenie “Checkpoint EAS ready”. Ďalšie informácie 
vám na požiadanie radi poskytneme. 
 
  

Integrované skenovanie a deaktivacia 

Bezkontaktná RF deaktivačná metóda firmy Checkpoint môže byť 
integrovaná do širokého spektra skenerov, ktoré sú buď horizontálne, 
vertikálne alebo ručné. Náš zoznam uvádza skenery od niektorých 
významných výrobcov. Všetky výrobky prejdú cez pokladničný pult a 
skenovacie pole, takže je zabezpečená trvalá deaktivácia bez vplyvu 
na rýchlosť manipulácie s tovarom pri platení. 

Interlock 

 

Interlock je cenovo výhodné riešenie prevencie pred stratami spôsobenými personálom pri pokladniciach. 
Je to elektronický interface medzi skenerom a deaktivačnou elektronikou. 
 Deaktivačná jednotka pracuje iba vtedy, ak bol prečítaný a akceptovaný platný čiarový kód. To zabráni 
pokladníčke deaktivovať ochrannú nálepku bez skenovania. Následne môže byť aktívna nálepka 
detekovaná overovačom deaktivácie, ktorý môže byť umiestnený za skenerom. Overovač spustí zvukovú 
signalizáciu a upozorní bezpečnostnú službu.  
Interlock je možné pripojiť len ku niektorým typom skenerov. Radi Vám poskytneme bližšie informácie. 

 

 

 

 

 

 


