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Checkpointovi sistemi  
EVOLVE serije G 

so estetske akrilne antene z 
integrirano LED osvetlitvijo.

Ta vrsta anten je bila 
izdelana za kupce, ki zelo 

cenijo izgled svojih 
poslovalnic. Za ta tip anten 

se odločajo predvsem 
tekstilne prodajalne, 

parfumerije pa tudi knjižnice.

- antene iz akrila z 
intergirano osvetlitvijo za 

atraktiven izgled

- možnost nadgradnje s 
sistemom VisiPlus - števcem 

prehodov kot samostojne 
enote  ter s sistemom SAM 

Smart Alarm Management za  
opredelitev in filtriranje 

alarmov

- na izbor so rdeča, modra in 
zelena osvetlitev

-antene EVOLVE  so 
kompatibilne z vsemi 
Checkpointovimi EAS 

rešitvami varovanja izdelkov 
pred krajo, z izdelki Alpha 
Security Systems ter RF 

etiketami in dodatki

Vrhunska tehnologija varovanja izdelkov pred krajo



www.CheckpointSystems.com
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25%

Cert no. SGS-COC-003186

Tehnične značilnosti
EVOLVE G10

Širina: 500 mm
Globina: 119,5 mm
Višina: 1651 mm
Teža: 28 kg
Material: akrilno steklo
Barva: RAL 7030/RAL 9002
Nap. : 24 V

Tehnične značilnosti
EVOLVE G10

Širina: 300 mm
Globina: 118 mm
Višina: 1651 mm
Teža: 20 kg
Material: akrilno steklo
Barva: RAL 7030/RAL 9002

Antena Evolve G10 , izdelana iz 
akrilnega stekla, s svojo 

notranjo osvetlitvijo pripomore 
k ekstravagantnemu izgledu 

prodajaln.

Sistemi Evolve imajo vgrajeno 
najnovejšo računalniško 

elektroniko, ki omogoča vrsto 
nadgradenj.

PREDNOSTI:

- povezava z ostalimi 
komponentami  v omrežju 

EVOLVE

- daljinsko vzdrževanje in 
nadgradnja računalniškega 

programa preko hitre povezave

- revolucionarna  tehnologija 
360 RF nudi najboljšo možno 

detekcijo. Detekcijo dosedanjih 
sistemov izboljša kar za 25 % s 
tem pa omogoča varovanje še 

širših prehodov.

- napredna elektronika zmanjša 
poslovodne stroške, saj

 sistem porabi manj energije in 
s tem tudi varuje naše okolje

- sistemi Evolve omogočajo 
nadgradnjo z novimi 

tehnologijami- kot je RFID

DODATKI:
- varovalne bariere za 
preprečevanje trka z 

nakupovalnimi vozički
-  varovala, ki onemogočajo 

otrokom plezanje po antenah 

Rdeča, zelena ali modra LED 
osvetlitev

Antena EVOLVE G20 je ožja 
različica antene G10.

Sistemi Evolve imajo 
vgrajeno najnovejšo 

računalniško elektroniko, ki 
omogoča vrsto nadgradenj:

- VisiPlus- števec prehodov

- SAM Smart Alarm 
Management - 

filtriranje in opredelitev 
alarmov

- CheckPro Manager - 
nadzor nad alarmi

- MetalPoint

- povezava na omrežje


