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Je štatisticky dokázané, že cca 1 z 15tich zákazníkov v obchodoch samoobslužného typu alebo v 

obchodoch s volne vystaveným tovarom sa pokúsi o krádež. Všetky obchody, kde je len trochu väčšia 
prevádzka, majú tieto problémy. 

ELEKTRONICKÁ OCHRANA TOVARU ZALOŽENÁ NA RÁDIOFREKVENČNOM PRINCÍPE 
Tovar je v obchode označený tzv. etiketami, ktoré sa normálne nedajú odňať, alebo sa na tovar pri-

lepia, či do neho vloží samolepiaca etiketa maskovaná 
napr. čiarovým kódom. Pri východe z obchodu sú u-
miestnené antény, ktorými zákazník musí prejsť. Pri 
riadnom zaplatení sú predávajúcim personálom pevné 
etikety pomocou magnetického snímača odobraté 
a samolepiace etikety deaktivované. No u ukradnu-
tého tovaru zostávajú aktívne a spôsobia pri prechode 
medzi anténami poplach. Tovar je možné chrániť ako 
tvrdými (pevnými) etiketami, tak aj samolepiacimi sú-
časne a tým sa značne zvýši účinnosť ochrany. 

Táto metóda chráni proti krádeži síce len cca z 
80%, avšak umožní majiteľom obchodu nezamestná-
vať naviac pracovné sily na stráženie tovaru. Naviac 
odradzuje potenciálnych zlodejov, ktorí idú radšej do 
obchodu, kde žiadny systém nie je. Prínos je preto 
dvojaký. 

Systémy elektronickej ochrany tovaru poskytujú 
majiteľom a prevádzkovateľom obchodov nasledujúce 
prínosy: 

• detekujú zlodejov, resp. vyvolajú poplach pri po-
kuse o krádež tovaru v obchode, 

• odradzujú potenciálnych zlodejov, 
• zaisťujú predávajúcemu personálu väčší kľud pri predaji, 
• môžu usporiť pracovné sily nutné ku stráženiu tovaru a na sledovanie chovania sa zákazníkov. 

  
Aký systém je pre aký tovar najvhodnejší: 

Druh tovaru Vhodný systém 

Odevy, šport, 
kožený tovar a 
podobne 

1. Jednoanténny systém na plastové etikety:  
• umiestnenie uprostred vchodu - vchod až 2,2 m široký,  
• umiestnenie na strane vchodu - vchod až 1,1 m široký.  
2. Dvojanténny systém na plastové etikety: 

• umiestnený tak, aby vznikol priechod - typ I. - max 1,7 m široký (lacné riešenie),  
• umiestnený tak, aby vznikol priechod - typ II. - max 2 m široký.  

POZNÁMKA 1: Pre širšie vchody sa použije viac systémov. 

POZNÁMKA 2:  Pre druhé krytie možno použiť i samolepiace etikety.   

Hračky, papier, 
knihy... 

1. Dvojanténny systém na papierové (samolepiace etikety):  
• umiestnený tak, aby vznikol prechod - max 1,1 m široký (samolepky 4x3,6 cm),  
• umiestnený tak, aby vznikol prechod - max 1,35 m široký (samolepky 5x5 cm).  
POZNÁMKA: Pre širšie vchody sa použije viac systémou 

 

 

 



 
Jednoanténny systém 8,2 MHz SP82 

na pevné i papierové samolepiace etikety 
 

DETEKCIA:  

• etikety štandard 2 x 1,4 m,  
• etikety Mini 2 x 1,1 m,  
• samolepky 5 x 5 cm 2 x 1,15 m,  
• samolepky 4x4 cm 2 x 0,9 m. 

VLASTNOSTI:  
Špičková digitálna technológia, jednoduché nastavovanie, bezúdržbový. 
POUŽITIE: Všetky druhy tovaru, najmä šport, kožušiny, oblečenie. 

Samolepky možno použiť ako hlavný ochranný prvok, alebo ako druhé krytie 
ku zvýšeniu bezpečnosti. 

V súčasnej dobe kovové prevedenie, alebo drevo a pripravuje sa plastový 
rám. 

 

JEDNOANTÉNNE SYSTÉMY NA TVRDÉ ETIKETY ASL1 a ASL2 (1,95 MHz) 
• vynikajúca detekcia - od 2x1,35 (ASL1) až 2x1,7 m (ASL2) na každej strane antény,  
• spoľahlivá detekcia i malých a stredne veľkých etikiet,  
• vysoká spoľahlivosť a žiadne falošné poplachy,  
• žiadna údržba, žiadne zoraďovanie,  
• samonastavovacia elektronika. 

Vhodné pre: 

• oblečenie, šport a všade tam, kde stačia tvrdé plastové etikety.  

Materiál: chróm, lak, drevo. 

Bežné príslušenstvo: 

• zdroj 15V AC (striedavý),  
• snímač etikiet dvojmagnetový,  
• etikety tvrdé,  
• etikety mäkké,  
• lanká oceľové bez očiek. 

 

 

 

 

 

 



 
  DVOJ A VIACANTÉNNY SYSTÉM NA TVRDÉ ETIKETY 

Jedna elektronika systémov ASL1 a ASL2 môžu ovládať až tri antény. Vznikne tak výhodné a lacné 
riešenie ochrany širokých vchodov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DVOJ A VIACANTÉNNY SYSTÉM NA VŠETKY TYPY ETIKIET 
pracovná frekvencia 8,2 MHz 

 
Detekcia je len medzi anténami a len minimálne vo vonkajšom prie-
store od antén. Detekuje aj papierové samolepiace etikety. 

VLASTNOSTI SYSTÉMU: 
• výborná detekcia - až do rozmedzia 1,9 m medzi anténami pre 

etikety štandard,  
• detekcia samolepiek do vzdialenosti antén až 120 cm od se-

ba, 
• spoľahlivá detekcia malých aj stredných etikiet,  
• vysoká spoľahlivosť a žiadne falošné poplachy,  
• žiadna údržba, žiadne zoraďovanie,  
• samonastavovacia elektronika.  

Vhodné pre: 

• oblečenie, šport, papier, knihy, sklo, porcelán, kozmetika,  le-
kárne a podobne.  

Bežné príslušenstvo: 

• zdroj 24V 
• snímač etikiet dvojmagnetový,  
• deaktivátor samolepiacich papierových etikiet elektronický,  
• etikety tvrdé, etikety mäkké,  
• papierové samolepiace s čiarovým kódom i bez neho,  
• lanka oceľové bez očiek, 
• ručný detektor etikiet. 

 



 
PRÍSLUŠENSTVO K ELEKTRONICKÝM SYSTÉMOM NA OCHRANU TOVARU 

1.  ETIKETY TVRDÉ (plastové)  

Pripevňujú sa na tovar a možno ich odobrať len pomocou špeciálneho 
snímača etikiet, tzv. detacheru. Etikety sa delia podľa veľkosti na:  
o štandardné - najväčšia veľkosť,  
o stredné alebo Midi,   
o malé – Mini.  

Čím je etiketa väčšia, tým má lepšiu detekciu. 

2.  ETIKETY MÄKKÉ 

Pripevňujú sa rovnakým spôsobom ako tvrdé, sú však ploché a ohybné.      
Používajú sa na doplnkovú ochranu. 

3.  ETIKETY PAPIEROVÉ (samolepky) 

Používajú sa na papierový tovar, kozmetiku, knihy a podobne, ďalej 
Bývajú skryté v tovare alebo na tovare a pri pokladni je treba ich deaktivo
riadne zaplatil nespôsobil poplach.  
Zariadenie na deaktiváciu samolepiacich etikiet sa nazýva deaktivátor. 

4.   SNÍMAČ ETIKIET 

Slúži k snímaniu etikiet pri pokladni.  
Snímače sú kvalitné a majú dva silné magnety s magnetickým zosilňovačo
slednej dobe je trendom väčší odpor etikety pri snímaní špendlíkov, aby 
domácky vyrobené snímače.  

5.   DEAKTIVÁTOR SAMOLEPIACICH ETIKIET 

Je to elektronické zariadenie a je treba ho použiť pri ochrane tovaru pomoc
Umiestňuje sa pri pokladni, pod stôl, kde je pokladňa, alebo
Deaktivátory sú vysoko kvalitné a deaktivujú samolepky až do vzdialenosti
dosky stola. 

6.  OCELOVÉ LANKÁ 
Slúžia k pripevneniu etikety k takému tovaru, kde nie je možné použiť ihlu (š
Napr. prístroje, tenisové rakety, kufre, tašky, a podobne. Tieto lanká nemajú
zasúvajú sa priamo do otvoru etikety rovnako ako špendlík. 

7.   RUČNÝ DETEKTOR ETIKIET 

Slúži k detekcii etikiet u ľudí, ktorí pri prechode medzi anténami spô-
sobia poplach. Dá sa tak zistiť, kde sa etiketa nachádza a nie je tre-
ba, aby bola osoba prehľadávaná. Najmä v nákupných centrách a 
veľkých obchodoch tento spôsob nájdenia etikety ušetrí ľuďom trau-
mu a nedochádza k ponižovaniu čestných osôb, ktorí spôsobia pop-
lach nie vlastnou vinou.  
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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 montu-
je tesne pod pultovú dosku.  
Integrovaná deaktivácia ochranných nálepiek zjednodušuje úkony preda-
vačov 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 ne-
musí odstraňovať.  

K dispozícii sú rôzne druhy deaktivačných antén: 

− Deaktivačná anténa Counterpoint 
− Deaktivačná anténa vyrobená na zákazku 
− Ručný deaktivátor 
− Kombinované skenovenie a deaktivácia 

PARAMETRE  

Rozmery: 30 x 30 x 1,9 cm (deaktivačná 
anténa) 

Hmotnosť: 0,95 kg 

Materiál: antény – plast, elektronika – ko-
vový 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®, Metrolo-
gic®. a ďalších. V tomto zozname sú iba najznámejší výrobcovia skene-
rov. 
 Odporúča sa kúpiť skener, ktorý je už od výrobcu vybavený deaktivač-
nou anténou. Tieto typy skenerov majú označenie “Checkpoint EAS rea-
dy”.  

 

Integrované skenovanie a deaktivacia 

Bezkontaktná RF deaktivačná metóda firmy Checkpoint môže byť integ-
rovaná do širokého spektra skenerov, ktoré sú buď horizontálne, vertikál-
ne alebo ručné. Zoznam uvádza skenery od niektorých významných vý-
robcov. Všetky výrobky prejdú cez pokladničný pult a skenovacie pole, 
takže je zabezpečená trvalá deaktivácia bez vplyvu na rýchlosť manipu-
lácie s tovarom pri platení. 

Interlock 
 

Interlock je cenovo výhodné riešenie prevencie pred stratami spôsobenými personálom pri pokladni-
ciach. Je to elektronický interfejs 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 deteko-
vaná overovačom deaktivácie, ktorý môže byť umiestnený za skenerom. Overovač spustí zvukovú signa-
lizáciu a upozorní bezpečnostnú službu.  
Interlock je možné pripojiť len ku niektorým typom skenerov.  

 
Ochrana už vo výrobe 

 
Impulse Source Tagging je pojem, ktorý vyjadruje spôsob aplikácie ochranných RF nálepiek na to-

var už vo výrobe. Tento spôsob šetrí užívateľovi systému na ochranu tovaru prácu s nalepovaním 
ochranných nálepiek na tovar pred jeho vyložením do predajne. Týmto riešením získavajú obe strany, 
ako výrobca tak i predajca. Výrobcovia takto môžu uspokojiť potrebu predajcov mať chránený tovar 
v rámci jednej technológie.  

Ochranné nálepky Checkpoint sú veľmi tenké a môžu byť umiestnené prakticky na ľubovoľnom 
mieste priamo vo výrobku alebo v jeho obale. 

Checkpoint Impulse nálepky sa dnes aplikujú do viac než 10 000 druhov tovarov ako napríklad al-
kohol, topánky, športové potreby, kozmetika, kinofilmy, batérie, knihy a mnohé ďalšie. Tento zoznam sa 
neustále rozširuje o nové druhy tovaru. Ochranné nálepky sú neviditeľné a tým maximálne odolné voči 
zámernému poškodeniu.  

Rádiofrekvenčné systémy s pridanou hodnotou 
V úzkej spolupráci s výrobcami tovaru, pokladničných systémov a skenerov vyvinul Checkpoint So-

urce Tagging program, ktorý nájde uplatnenie kdekoľvek v maloobchode.  
 Pri použití rádiofrekvenčnej technológie je zaručená kompatibilita jednotlivých systémov a ich spo-

ľahlivý výkon. Je to vďaka tomu, že rádiofrekvenčná technológia bola akceptovaná trhom a ochrana to-

 



 
varu vo výrobe je ponúkaná vo výhodných cenových reláciách.Source Tagging s inteligentným riešením 
od Checkpointu.  

Ďalším významným krokom do budúcnosti je “inteligentná“ rádiofrekvenčná nálepka s označením 
RF-EAS/ID. Táto nálepka je kombináciou nového riešenia bežnej ochrannej nálepky a inteligentného 
mikročipu. Tento nový prvok je nositeľom informácií o výrobku, ktoré sú potrebné pri obchodných trans-
akciách a optimalizujú logistické operácie. Nové inteligentné nálepky sú kompatibilné s jestvujúcimi sys-
témami Checkpoint.   
 
 
 
 
 
 
 

 



 

D I G I T Á L N E  P U K Y  

 

S Ú B O R  S E N Z O R O V  S E - K U R E  

Senzory Se-Kure sú k dispozícii s rôznymi koncovkami rôznych typov … 
 

   

SK-904 - Obdĺžnikový senzor SK-940 - Obdĺž.senzor s mikrospínačom  SK-902 - 2,5 x 2,5cm senzor Bug 

   

SK-925 - Senzor pre sériový port SK-927 - Senzor pre paralelný port SK-943 - Senzor so slučkou 

   

SK-953 — Sensor s uťahovacou slučkou SK-961 — Mini senzor SK-963 — Telefónny mini senzor 

   

SK-965 — Telefónny senzor SK-997 — Pneumatický senzor SK-998 — Mikrofónny senzor 

   

SK-990 — Senzor s trhacou nálepkou SK-955 — Samolepiaci senzor SK-1872 — Senzor Digitálny Puk 

   

   

 



 
Užívateľský jednoduché zabezpečenie pre malé kamery 

Digitálne puky sa jednoducho aplikujú na statívy kamier pomocou 
špeciálnych bezpečnostných skrutiek. Nastaviteľné rameno na 
mechanickom puku je vhodné pre menšie profily a rôzne veľkosti 
súčasných digitálnych kamier. 
Elektronický puk SK-1872LE je špeciálne vyrobený pre použitie 
so systémami ”LE” a ”ME”. 

 
• Káblové zabezpečenie navrhnuté pre digitálne kamery 
• Elektronické alebo mechanické 

SK-1826 - 15 cm stojany  
pre nezamykateľné svorníky KÓD POPIS 

SK-
1872LE ”LE” Elektronický puk 

SK-1878 Mechanický Puk s nast.ramenom 

SK-1826 Stojan pre digitálne puky -15cm  
  

 

TERMINÁLY   “ME” 

  
  
  

SK-212ME ”ME” 12 bodová prípojná lišta 
Je možné spojiť až 12 prípojných líšt SK-212ME, čím sa vytvorí 144 prípojných miest na ochranu výrobkov. 

 

 

 ”ME” Systém pou-
žíva špeciálne 8 
kolíkové konektory 
na prepájanie líšt 
”ME” navzájom ale-
bo líšt ”ME” a roz-
bočovačov ”ME” 

SK-206ME ”ME” 6 bodová prípojná lišta s odpojiteľ-
ným ohybným káblom s osem kolíkovými konektormi 180cm SK-107ME  6 bodový 

rozbočovač. 
 

•  Nevyžaduje ”Skratovacie prepojky”, využíva ľubovoľný senzor typu ”LE” 

Vhodná kombinácia 6 a 12 bodových líšt ”ME” a 6 
bodových rozbočovačov splní akékoľvek požia-
davky zákazníka pri ochrane vystavovaného tova-
ru. Malé priestory potrebujú tiež dostatočnú 
ochranu, ktorú poskytuje 6 bodový rozbočovač. 

KÓD POPIS 

SK-212ME 12 bodová lišta “ME” 

SK-206ME 6 bodová lišta “ME” 

SK-107ME rozbočovač “ME”  

 



 

 

TERMINÁLY   “LE” 

 

SK-1011LE  ”LE” 12 bodová prípojná lišta Telefónny kábel so štandard. konektormi - 180cm 

  

SK-10106LE  ”LE” 6 bodová prípojná lišta SK-107LE  ”LE” 6 bodo-
vý rozbočovač 

•  Využíva ľubovoľný 
senzor typu ”LE” 

KÓD POPIS 

SK-10112LE 12 bodová lišta “LE” 

SK-10106LE 6 bodová lišta “LE” 

SK-107LE rozbočovač “LE”  

Pri poplachu svieti na lištách a rozbočovačoch 
”LE” ZELENÉ indikačné svetlo, ktoré upozorní 
zamestnancov a indikuje, ktorá zásuvka spôsobila 
poplach. ČERVENÉ svetlo indikuje správnosť za-
pojenia chránených predmetov. Pre pohodlie je 
možné lišty umiestniť na stenu. Lišty a rozbočova-
če je možné ľubovoľné spájať (najviac však 10 
jednotiek).  

Poplachový modul 6 bodová lišta 6 bodový rozbočovač  12 bodová prípojná lišta  

 
AC/DC 

Napájací.zdroj Počítače Laptopy Telefóny Kalkulačky Prenosný CD 
prehrávač Náradie Audiotechnika  

 

 

 

Použitá literatúra: www.amersec.com, www.slovakalarms.sk 

 

 


