
Opis produktu 

Metki umieszczone na sprzedawanych produktach zabezpieczają 

towar przed kradzieżą. Odpowiednia dezaktywacja zabezpie-

czonego produktu pozwala klientowi na opuszczenie sklepu bez 

wzbudzania alarmu systemu przeciwkradzieżowego. 

Dezaktywator AMB-2011 marki Sensormatic jest doskonałym 

narzędziem pozwalającym sprzedawcom na szybką i sprawną 

dezaktywację metek w punktach kasowych. 

Zasięg dezaktywatora wynosi ponad 15 cm. AMB-2011 potrafi 

wykryć aktywne zabezpieczenie już w odległości 15,2 cm od 

powierzchni urządzenia, a metkę dezaktywuje już z odległości  

10,1 cm. Praca z nim jest niezwykle prosta. Kasjer ustawia towar 

kodem kreskowym do urządzenia wprowadzając metkę płynnym 

ruchem w strefę dezaktywacji. 

Oprócz dezaktywacji zabezpieczeń urządzenie AMB-2011 pozwala 

również na weryfikację obecności lub aktywności metki na towarze 

dzięki funkcji „Double-Checker”. Opcja ta może być wykorzystana 

przy kasie w celu sprawdzenia prawidłowej dezaktywacji metek na 

towarze lub w przymierzalniach, gdzie istotne jest, żeby w trakcie 

przymierzania odzieży i akcesoriów nie zostały uszkodzone zabez-

pieczenia przeciwkradzieżowe.  

Dodatkowo możliwe jest zdefiniowanie rodzaju dźwięku jaki będzie 

sygnalizował dezaktywację i detekcję, co pozwala na odróżnienie 

poszczególnych sygnałów generowanych przez różne elementy 

systemu EAS zainstalowane w sklepie. 

Dodatkowo urządzenie AMB-2011 może być zintegrowane z Punk-

tem Obsługi Klienta uruchamiając dezaktywację tylko w momen-

cie zeskanowania przez kasjera kodu kreskowego produktu, co 

gwarantuje, że zabezpieczenie zostanie zdezaktywowane jedynie 

w przypadku zakupu produktu. Jednocześnie pozwoli zminimalizo-

wać liczbę sytuacji, w których towar z nieaktywną metką zostanie 

odłożony na półkę sklepową. 

AMB-2011 posiada funkcję trybu czuwania, która pozwala na zre-

dukowanie zużycia energii, a dodatkowo blokuje urządzenie przed 

użyciem przez nieuprawnione osoby. 

Zalety

  niewielki rozmiar oraz możliwość wbudowania urządzenia  

w blat punktu kasowego, pozwala na zaoszczędzenie cennego 

miejsca w punkcie kasowym, 

  opcjonalna funkcja „Double Checker” umożliwia weryfikację akty-

wności zabezpieczeń na towarze, co pozwala na minimalizację 

liczby fałszywych alarmów systemu EAS, 

  wskaźnik optyczny i dźwiękowy ułatwia personelowi weryfikację 

procesu dezaktywacji, a dodatkowa możliwość zmiany dźwięku 

ułatwia odróżnienie sygnalizacji dezaktywatora AMB-2011 od 

pozostałych sygnałów systemu EAS, 

  kompaktowa konstrukcja oraz zintegrowana centrala nie wy-

maga instalacji dodatkowych elementów sterujących,

  możliwość przełączenia urządzenia w tryb czuwania, pozwala 

na oszczędzanie energii elektrycznej i zmniejszenie kosztów 

eksploatacji urządzenia. 
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Kompatybilność
Dezaktywator AMB-2011 jest kompatybilny ze wszystkimi metkami 

akusto-magnetycznymi (58kHz) oferowanymi przez SKYNET Polska. 

Dezaktywator można dokupić do już posiadanych systemów marki 

Sensormatic wykorzystujących technologię UltraMax. 

Dezaktywator nie wymaga oddzielnej centrali sterującej, a jedynie 

podłączenia do zasilania. 

Zastosowanie 
Dezaktywator AMB-2011 sprawdza się zarówno przy dezaktywacji 

produktów, których metkowanie odbywa się w punkcie sprzedaży, 

jak również w przypadku produktów zabezpieczanych źródłowo 

przez producenta, np.: płyty CD, DVD czy inne produkty. Urządzenie 

może być z powodzeniem stosowane w małych sklepach o ograni-

czonej przestrzeni. Jest to rozwiązanie zajmujące niewiele miejsca, 

dzięki czemu można je zainstalować w miejscu najwygodniejszym 

dla użytkownika. 

Parametry techniczne:
Technologia: Akusto-Magnetyczna 58kHz,

Wymiary: Długość: 210 mm

Szerokość: 160 mm

Grubość: 40 mm

Zasięg detekcji: 15,2 cm

Zasięg dezaktywacji: 10,1 cm

Integracja ze skanerem 

kodów kreskowych (POS): TAK

Waga: 0,95 kg

Zasilanie: 100-240 V AC 50Hz

Pobór mocy: <30 W

Temp. pracy: 0°C do 35°C 

Wilgotność: 0 do 90%, bez kondensacji

Certyfikacja Kompatybilność  

Elektromagnetyczna

 47 CFR, część 15 EN 300 330

2 V1.3.1 EN 301 489

1 V1.6.1 EN 301 489

3 V1.4.1 EN 50364:2001

Bezpieczeństwo UL 60950-1:2001 CISPR 22

EN 60950-1:2001

Numery katalogowe
ZBAMB2011

Dezaktywator AMB-2011 montowany na blacie. 

ZPFM-B1

Uchwyt do montażu dezaktywatora wpuszczanego w blat.

ZPSTP-RA1

Stacyjka na kluczyk wyłączająca dezaktywator. 

Elektroniczne Systemy 
Przeciwkradzieżowe (EAS)
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