
آنتن به همراه برد الکترونیکی تشکیل شده که در جلوی درب خروجی   سیستم هوشمندی است که از یک یا دو گیت فروشگاهی

فروشگاه نصب میشود . تگ ها و لیبل ها و لنیارد که به اجناس فروشگاه متصل می شوند و هنگاهی که کسی بخواهد کاالیی را 

ه از فروشگاه خارج کند سیستم به اعالن صدای آژیر ، هشدار میدهد و مدیر فروشگاه بدون تسویه حساب و یا بدون اجازه فروشند

 . را آگاه میکند تا مدیر فروشگاه یا فروشنده موضوع را بررسی کند

دسته کلی می باشند 3گیت های فروشگاهی شامل   : 

 RF گیت فروشگاهی -1

 AM گیت فروشگاهی -2

 EM گیت فروشگاهی -3

مگا هرتز کار می کند و از تگ و لیبل های  01مگاهرتز تا  2  ا امواج رادیویی در فرکانس هایی بینب RF گیت فروشگاهی

چسبنده استفاده می شود .تگ ها در فروشگاه هایی از قبیل پوشاک ، طال و جواهر فروشی ها ، عینک فروشی ، فروشگاه های 

د. از انواع تگ های موجود در بازار میتوان تگ صدفی ، کاربرد دارن… کیف و کفش ، هایپرمارکت ها ، سوپرمارکت ها و 

نام برد . تگ ها با استفاده از دستگاه جداکننده از کاال جدا می شوند… تگ گلفی ، تگ یوفو ، تگ پاندا و شل و   

  ….ری و کتاب ، سی دی ، لوازم آرایشی و بهداشتی ، موبایل ، بعضی از پوشاک مانند روس  لیبل ها برای اجناسی از قبیل

لیبل ها پس از فروش جنس به مشتری ، توسط دستگاه خنثی کننده غیر فعال می   امکان استفاده از تگ وجود ندارد کاربرد دارد .

 .شوند و بعد از خنثی کردن ، مشتری مستواند به همراه کاال آنها را از فروشگاه خارج کند

 : RF استفاده از گیت های مزایای

به دلیل کارامدی بسیار خوب و قیمت مناسب در بیشتر فروشگاه های سراسر دنیا بعنوان پرکاربرد ترین  RF گیت فروشگاهی –

 . گیت فروشگاهی مورد استفاده قرار گرفته است

 نصب راحت -

 قیمت مناسب –

 توانایی تطابق با محیط فروشگاه –

 پایداری الکترونیکی –

در همه  قوی در ایران به همراه تیم تخصصی فنی و پشتیبانی RF شرکت نیرو توسعه ثامن بعنوان تنها سازنده گیت های

 . استانها فعال است

 RF استفاده از گیت های معایب

ذکر کرد و آن اینکه گاهی ممکن است تداخل امواج بوجود آید . این خطا در  RF فقط یک ایراد را میتوان برای گیت فروشگاهی

هم چندین دستگاه صورتی که در یک محدوده خیلی نزدیک به  RF  با فرکانس های یکسان نصب شده باشند که احتمال دارد باعث

 از کار افتادن دستگاه شود

را  سیستم مولتی فرکانس ، RF خوشبختانه شرکت نیرو توسعه ثامن برای حل این مشکل در تولید و ساخت گیت های فروشگاهی

امواج رخ دهد میتوان خیلی راحت و سریع ، با کم و زیاد کردن یک طراحی کرده است . در این سیستم جدید ، هرگاه تداخل 



 پتانسیومر در روی برد الکترونیکی دستگاه ، فرکانس دستگاه را تغییر داد که این کار را حتی مدیر فروشگاه هم میتواند انجام دهد

. 

م چسبندگی لیبل آن و قیمت باالی آن در کیلوهرتز کار می کند ولی به دلیل عد 85با فرکانس استاندارد   AM گیت فروشگاهی

مورد مصرف کمتری دارد و مزیت آن نسبت به دیگر مدلها عملکرد بهتر در کنار تجهیزات و اجناس فلزی  RF مقایسه با مدل

 .می باشد. همچنین محدوده وسیع تری را نیز تحت پوشش قرار می دهد

85  با فرکانس استاندارد  AM گیت فروشگاهی   Khz  می کندکار  . 

 : مزایا

 . در کنار اجناس و تجهیزات فلزی نسبت به دیگر مدلها عملکرد بهتر دارد -

 .در مقایسه با مدلهای دیگر محدوده وسیع تری را نیز تحت پوشش قرار می دهد -

 : معیاب

مورد استفاده قرار می گیرد کمتر از بقیه گیت های فروشگاهی RF به دلیل عدم چسبندگی لیبل و قیمت باالی آن در مقایسه با مدل  

. 

یک برتری دارد و آن اینکه قابلیت فعال و یا غیر فعال شدن  AM و گیت RF نسبت به گیت فروشگاهی EM گیت فروشگاهی

نامحدود تگ ها و لیبل های آن است اما قیمت باالی آن و همچنین عملکرد ضعیف آن نسبت به دو مدل قبلی باعث شده که آن 

حت شعاع قرار بدهد و کمتر مورد استفاده قرار بگیردمزیت مثبت را ت  . 

در هنگام نصب دستگاه ، کارشناس نصب با توجه به تجهیزات الکتریکی نزدیک گیت و محیط اطراف و فاصله عرضی درب 

بهترین گیت را انتخاب و به مشتری پیشنهاد میکند  خروجی و همچنین نظر مشتری ،   

www.ntsamen.com           sales@ntsamen.com        :شرکت نیرو توسعه ثامن 
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