Stöldskyddssystem

Tattle-Tape™ Security

Modell 3800
Överlägsen täckning med stil och mångsidighet
Det här mångsidiga systemet upptäcker 3M™ Tattle-Tape™-säkerhetsremsor bättre än något annat
bibliotekssystem som finns på marknaden idag. Genom att erbjuda största möjliga registreringsområde
hjälper systemet till att säkerställa att inget material som inte har lånats ut lämnar biblioteket. Modell
3800 ger en säkerhetstäckning upp till 185 cm ovanför golvet och kan därför även upptäcka material

Följande specifikationer gäller Modell
3801, enkel passage med basplatta.

Mått
660 mm x 1 780 mm x 1 130 mm

Energiprofil

minskar underhållssamtalen och garanterar en optimal prestanda. Enheten är utformad för att passa olika

110/120 eller 220/240 VAC
50–60 Hz
0,4/0,2 A

planritningar och inredningsvarianter och har flera monteringsalternativ: direktmontering, basplatta eller

Vikt (ungefärlig)

dold kabel. Extra eluttag som tillval gör att biblioteken kan lägga till ytterligare säkerhetsfunktioner, t.ex.

106 kg

som gömts i ryggsäckar. Den kalibrerar sig själv efter biblioteksmiljön och innehåller diagnostik som

ett 3M™ röstlarm. Modell 3800 är helt säker för alla magnetiska media.

Design- och installationsalternativ

Pålitlig service

• En, två, tre eller fyra passager

• Självkalibrerar efter biblioteksmiljön

• 91,4 cm eller 106,7 cm breda passager

• Egendiagnos reducerar underhållssamtalen

• Ett stort antal monteringsalternativ, bl.a. 		
direktmontering, basplatta eller dold kabel

• 3M:s servicecenter är bara ett telefon		
samtal bort

• Passar till olika planritningar och
inredningar

Anpassningsbar

• Uppfyller ADA-kraven

• Extra eluttag som tillval för fler
säkerhetsfunktioner

Överlägsen säkerhet

[TILLVAL] Röstlarm

• Upptäcker alla 3M™ Tattle-Tape™säkerhetsremsor

• Trådlös RF-sändare och mottagare

• Digital räknare kontrollerar antalet 		
besökare

• Enkelt att spela in och ändra valfritt
meddelande

• Täcker upp till 185 cm ovanför golvet

• Syns knappt och tar liten plats

• Fullständigt säker för magnetiska media

• UL-certifierad

• Inget behov av låsbara omslag

UL-certifierad
CE-certifierad
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