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F-Lock

NOG NOOIT WAS HET BEVEILIGEN EN PRESENTEREN
VAN BRILLEN ZO MOOI GEÏNTEGREERD
Het F-Lock systeem van Wecare International BV is een revolutionair systeem. F-Lock combineert
productpresentatie en beveiliging in optima forma. Geen kabels, geen ‘hard tags’ die op hinderlijke
plaatsen aan het brilpootje zijn bevestigd, geen diefstalgevoelig verticaal rek, maar een individueel,
sierlijk display waarop uw bril wordt gepresenteerd. De ontsluiting is eenvoudig en kan op afstand
worden bediend. Het F-Lock systeem is het antwoord voor het beveiligen van brillen in uw winkel.
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F-Lock

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN
● De F-Lock wordt individueel geplaatst en aangestuurd.
● Is daardoor (nog) minder diefstal- en storingsgevoelig.
●
●
●
●

De basisaansturing vindt plaats met behulp van een ‘tag’.
Op de printplaat kan optioneel een module worden
geplaatst waarmee de F-Lock ook op afstand (radiografisch)
kan worden bediend.

●
●
●
●

De ‘tag’ kan op klantwens worden geprogrammeerd. Hoe lang
de ontgrendeling open staat kan worden ingeregeld. De ‘tag’
is voorzien van een uniek klantnummer en kan zelfs op
medewerker nummer worden ingesteld.
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Het openen en sluiten van de vergrendeling gaat gepaard met
en waarschuwingspiep en met een rode- en groene LED.
Als er een valse ‘tag’ wordt gebruikt dan geeft de F-Lock een
alarmsignaal af.

● In geval van een calamiteit (stroomstoring, defect component)
● is het mogelijk de F-Lock mechanisch te ontgrendelen.
● De mechanische- en elektrotechnische componenten zijn
● weggewerkt in een compacte behuizing die wordt weggewerkt
● in de legplank.

Wecare International BV staat al jaren synoniem voor het ontwerpen en realiseren van kwalitatief, hoogwaardige winkelinterieurs. Uw wensen zijn
leidend om te komen tot passende, creatieve oplossingen. Het ontwerp van uw winkel wordt in een 3D tekening gevisualiseerd. Projecten kunnen
desgewenst ‘turn-key’ worden geleverd. Wecare werkt samen met gespecialiseerde partijen op bouwkundig, installatietechnisch, verlichtings- en
interieurgebied. Wij nemen de begeleiding van de bouw veelal uit handen van de opdrachtgever. Daar waar veel partijen nauw samenwerken is
projectmanagement een doorslaggevende factor in het eindresultaat. Wij nodigen u graag uit om enkele door ons gerealiseerde projecten te
bekijken op onze website.

