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Uw systeem maakt gebruik van een optical sensor. 

Deze oplossing wordt ingezet indien sprake is van omgevingsfactoren die storing 

op systemen veroorzaken en niet op een andere wijze op te lossen zijn. 

Veel storende omgevingsfactoren kunnen wij softwarematig filteren op uw 

systeem zodat deze geen fantoomalarmen opleveren. In een enkel geval is er 

echter sprake van invloeden die door ons of door u als klant niet oplosbaar zijn. 

In dat geval moeten we accepteren dat deze omgevingsfactoren er zijn en een 

extra optie aanbrengen om fantoomalarmen te voorkomen. 

 

Hoe werkt een optical sensor? 

Een optical sensor zorgt ervoor dat uw systeem uitsluitend in alarm modus (licht 

en geluid) kan gaan indien de infraroodstraal van de sensor wordt onderbroken. 

Dus als iemand het systeem passeert. Het systeem staat dus wel constant aan, 

maar alleen de alarmsignalen (licht en geluid) zijn uitgeschakeld. Hierdoor 

worden valse alarmen (fantoomalarmen) voorkomen en kan uw systeem een 

hogere detectiegraad behalen. 

Als de infraroodstraal wordt onderbroken wordt de alarmmodus circa 3 

seconden ingeschakeld om een eventueel detectiealarm te constateren. 

Daarna schakelt de alarmmodus weer uit. 

 

Ben ik nu af van álle fantoomalarmen? 

In principe wel. Het kán in een enkel geval voorkomen dat er tóch een 

fantoomalarm optreedt indien uw systeem toch net een storingspiek ontvangt 

binnen de 3 seconden dat de alarmmodus open staat. Die kans is 

verwaarloosbaar en zijn tijdens de installatie van de sensor op uw systeem niet 

waargenomen. 

Raak dus niet in paniek als na installatie van de optical sensor tóch af en toe een 

fantoomalarm optreedt, maar neem dan even contact met ons op. Wij kunnen 

de sensitiviteit van het systeem dan eventueel nog wat voor u aanpassen. 

 

Ik wil de tas van een klant controleren. Hoe doe ik dat? 

Indien er een alarm optreedt en u wilt bijvoorbeeld de tas van een klant wilt 

controleren dan moet u er rekening mee houden dat dit iets anders werkt dan 

voorheen. 

Om te controleren of er een beveiligd artikel in de tas zit zult u uiteraard zélf ook 

de infraroodstraal moeten onderbreken. Dit doet u door bijvoorbeeld even uw 

been voor één van de twee zwarte sensoren te houden en de tas door het 

systeem te halen. Indien zich een beveiligd artikel zich in de tas bevindt, zal het 

alarm afgaan. 

 

Kan ik nu artikelen naast de antennes beveiligen? 

Nee, dat is niet mogelijk. Indien u artikelen (te) dicht bij de antennes beveiligd 

(binnen het detectiebereik van de antenne) zullen deze iedere keer dat 

iemand  het systeem passeert een alarm veroorzaken. 

 

Detectie aan de buitenzijde van het systeem. 

Aan de buitenzijde van uw systeem heeft u bij gebruik van de optical sensor wel 

detectie maar geen alarmmeldingen. Indien nodig kunt u deze doorgangen (als 

deze er zijn) afsluiten door bijvoorbeeld een display te plaatsen (liefst geen 

metaal). 

 

Wij adviseren uw medewerkers op de hoogte te stellen van de aanpassingen en 

de werking van uw systeem. 

 

Mocht u nog vragen hebben betreffende de werking van uw systeem of optical 

sensor, aarzel dan niet om nog even contact met ons op te nemen. 

 

 
 
 

TAGIT Optical Sensor 
Sinds begin 2019 levert TAGIT een 

oplossing voor problemen met 

fantoomalarmen door 

omgevingsfactoren die niet oplosbaar 

zijn. 

 

Daarmee biedt TAGIT in sommige 

situaties een oplossing voor 

problemen die door andere systemen 

alleen opgelost kunnen worden door 

sensitiviteit en detectiebereik van 

systemen te reduceren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Al onze installaties zijn ook tegen zeer voordelige 
tarieven leverbaar in een huur-arrangement (6 jaar 
met overnamemogelijkheid) 
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