Liberty QX
Detection System

Υψηλή απόδοση μικρό αποτύπωμα
Σχεδιασμένο για να παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία σε
περιορισμένους χώρους, το Liberty QX χωράει εύκολα σε χώρους που είναι
πολύ μικροί για τα συμβατικά συστήματα ανίχνευσης. Η σειρά προϊόντων
Liberty αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τα
συστήματα ανίχνευσης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RF), με κύριο χαρακτηριστικό
την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία Επεξεργασίας
Ψηφιακών Σημάτων (Digital Signal Processing - DSP). Το Liberty QX διαθέτει
ανθεκτικό θερμοπλαστικό υλικό και προστατευτικά τελικά καλύμματα
από ανοξείδωτο ατσάλι και έχει κατασκευαστεί για να αντεπεξέρχεται στις
απαιτήσεις του πολυάσχολου περιβάλλοντος μίας βιβλιοθήκης.

Επιλογές σχεδιασμού/εγκατάστασης
• Πλάτος διαδρόμου 36”
• Απεριόριστος αριθμός διαδρόμων
• Ποικιλία επιλογών τοποθέτησης στις οποίες περιλαμβάνονται η άμεση τοποθέτηση,
η βάσης έδρασης ή το καλυμμένο καλώδιο.
• Πληροί τις απαιτήσεις της ADA.
Εξαιρετική ασφάλεια
• Σχεδιασμένο για χρήση με τις ετικέτες Checkpoint RF
• Προηγμένη τεχνολογία Επεξεργασίας Ψηφιακών Σημάτων
• Ακουστικός και οπτικός συναγερμός
• Ασφαλές για όλους τους τύπους μέσων
• Προηγμένοι αλγόριθμοί φιλτραρίσματος μεγιστοποιούν την ακεραιότητα
του συναγερμού
Αξιόπιστη απόδοση
• Ανεξάρτητα μοτίβα συναγερμών επιτρέπουν την εύκολη αναγνώριση συναγερμού
• Τα πλέγματα μπορούν να απενεργοποιηθούν/ενεργοποιηθούν ανεξάρτητα.
• Η βάση υψηλής ανθεκτικότητας προστατεύει τα ηλεκτρονικά από τη σκόνη, τα υγρά
καθαρισμού κ.λπ.
Διαστάσεις πλέγματος
66,5” υ x 12,0” π x 1,25” β
(1689 mm. x 305 mm. x 32 mm)
Βάθος βάσης: 3,5” (89 mm)
Κατασκευή μοτίβων συναγερμών
Πλαίσιο: Ανάγλυφη υφή, ψημένη βαφή, πλαστικό διαμορφωμένο μέσω έγχυσης και
ανθεκτικό στους κραδασμούς
Τελικά καλύμματα πλαισίου: Στιλβωμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση: Ανάγλυφη υφή, ψημένη βαφή, πλαστικό διαμορφωμένο μέσω έγχυσης και
ανθεκτικό στους κραδασμούς
Βάρος: 9,12 kg
Ενεργειακό προφίλ
100-240V,1.6 A μεγ.
50/-60 Hz
Ισχύς 60-70 VA
Ενεργειακή αξιολόγηση από την
Energy Star (Η.Π.Α.)

Διαθέσιμα εξαρτήματα
Μετρητές συναγερμών
Μετρητές ατόμων
Συναγερμός απομακρυσμένου
πλαισίου

Αποκλειστική διανομή
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