Information Technology Solutions

RFID Produkter
Taggar & nyckelbrickor
Glasfibertagg - Uranus HD +
Stonehouse Security AB
Erfarenhet sedan 1986 med

Stonehouse producerar och utvecklar

delägarskap i säkerhetsföretag.

RFID produkter från chip till färdig produkt.

Kunskap inom RFID lösningar
och tekniklösningar för

Här ser du vår lyxiga och tuffa tagg Uranus

säkerhetsföretag.

HD+ som vi förser med valfritt chip och
även med dubbla chip.

Uranus HD+ tillverkas i ett stenhårt
vattentätt glasfibermaterial och är bara 1.7
mm tunn.

Vi har kunskapen
Kunskap inom RFID lösningar

Uranus HD+ klarar tuffa miljöer, taggen har

och tekniklösningar för

samma kärna som HD dvs. glasfiber men
vi förser de med ett höglansigt lacklager

säkerhetsföretag.

och därför kan du få med din log här.

Skåpslås till simhallar, sjukhus och skolor

Vad innebär RFID?

Fungerar med befintliga passerkort och taggar.

RFID lösningar är idag ett välkänt och en väl
beprövad teknik.

Leverantör
Stonehouse levererar produkter
till följande produktområden:

Smart förvaring för en modernare arbetsplats

Betallösningar

Enkelt utryckt så förser vi produkter med
teknik/chip.

RFID taggar & plastkort
RFID läsare och programmerare
Tillbehör till RFID

Bättre säkerhet och mer data om köpen
Automatiserat så personal kan fokusera på annat

Dessa chip finner du i våra nyckelbrickor, tag för
industrin, labels, stickers, märkband och
specialanpassade produkter som tål hetta och
mycket tuffa förhållanden.

Kortprinter & tillbehör
Larmsystem Hybrida & Trådlösa
Detektorer och larmgivare
Strömförsörjning och batterier
Elektriska lås & mekanisk skydd

In/ut-passage - Säkerhet
Taggarna identifierar aktiviteter i dina fastigheter.
Enkelt och bekvämt – Inga nycklar

Följa flöden av produkter

CCTV & kameralösning
Installationsmaterial

RFID taggar finns i många storlekar och för många
ändamål.
Inom tillverkningsindustrin, jordbruk, handel för statistik
och spårning.

Produkter används sedan av våra kunder i olika
applikationer och system.
Stonehouse har ett stort urval och tar fram din
önskad produkt enligt er specifikation.

s

Styrka och fördelar
SUPPORT

Stonehouse har verkat under lång tid och ägare och personal har

Stonehouse hjälper dig med

verkat inom säkerhetsbranschen sedan 1986.

utformnnig och design till dina

Under dessa år så har vi skapat och utvecklat företag som idag är
ett av Sveriges störsa leverantör av säkerhetslösningar.

RFID lösningar.
Vi hjälper dig med val av produkt

Med vår långa erfarenhet så vet vi att trender kommer och går och

från vårt sortiment.

det gäller att undvika att välja lösningar som blir utdaterade och
därmed kostsamma för dig som kund.

Eget lager – Leveranser
Vi har fördelen att vi också anpassar oss efter dig som kund, dvs
Vi på Stonehouse är noga med

våra produkter som vi säljer och utvecklar, tar vi fram efter

att kunna leverera våra produkter

förfrågningar från våra kunder*.

i tid till dig som kund.
Därför bygger vi upp vårt lager i
Ut wisi enim ad minim veniam, quis exerci tation ullamcorper suscipit

Sverige.

* Stonehouse kunder verkar inom områden som; Brandlarm, Access/Passerkontroll, Besöksystem/Kortlösningar, Säkerhets/Inbrottslarm, CCTV/kamera, Lås &
Låsinstallationer samt RFID-lösningar.

I de fall vi har partners så är dom

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo. Lorem ipsum dolor sit amet,
consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Stonehouse kundsegment är : Installatörer, Systemintegratörer, Kommuner/Landsting/Offentliga förvaltningar och övriga Företag.

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

noggrant utvalda.

ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. Et iusto
För dig som har kundunika eller
avtalsprodukter för avrop hos oss
så håller vi ett extra kontroll på
ert lagersaldo

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit.

Data och beskrivning

Vi hjälper dig med
RFID lösningar

Material:

Programmering av läsare

Glasfiber med ett lacklager

Leverans av kompletta
strömförsörjningar

Kompletta lösningar

Mått :

Vår ambition är att vi ska kunna

45 x 30 x 1,6 mm

leverera kompletta lösningar till
dig som kund..

Kundapassade lösningar
Framtagnig
Guaranteed Warranty

Färger:
Vit och Svart.

För merinfomation besök för

Teknik standard:

webshop och hemsida:

EM4200, Mifare S50-1k. MifareS70-4k,Salto, DESFire EV1/2/3.

www.stonehouse.se

Kombinanationschip, ex. EM4200/Mifare1k/4k

Denna tagg finns endast i svart och vit färg, här kan du få en svart logo på vit
tagg och vit loggo på svart tagg.
.
Stonehouse Security
Ängsvaktaregatan 29
443 38 Alingsås
Telefon: +46 31 385 42 00
www.stonehouse.se
e-mail: stonehouse@stonehouse.se

