3M stöldskyddssystem
™

Tattle-Tape™ Security

Select Series
Överlägsen säkerhet, sömlöst utförande
Nu kan ditt säkerhetssystem visa vad det går för och sömlöst smälta in i bibliotekets inredning.

Mått
733 mm x 1 819 mm x 1 204 mm

Det nya stöldskyddssystemet Select Series är utformat för användning med 3M™ Tattle-Tape™

Energiprofil

-säkerhetsremsor, och erbjuder den prestanda du behöver och en säkerhet du kan lita på när det
gäller att skydda biblioteksmaterialet från stölder. Förutom en inbyggd röd LED-larmlampa och en

110/120 eller 220/240 VAC
50–60 Hz
2,0/1,0 A

lågfrekvenssignal för att minska det avstånd som krävs mellan stöldskyddssystemet och närbelägna

Leveransvikt (ungefärlig)

metallföremål har det även ett ljudlarm, och är fullständigt säkert för alla magnetiska media.

118 kg

Enheten har över 30 olika färg- och designalternativ och ett stort antal monteringsalternativ och
passagekonfigurationer, vilket ger den flexibilitet som krävs för att du ska kunna ändra bibliotekets
utseende utan att behöva byta ut säkerhetssystemet.

Innovativ design

Lågfrekvensteknik

• Välj bland över 30 kombinationer av 		
material och färg

• Minimerar det avstånd som krävs mellan 		
stöldskyddssystemet och närbelägna 		
metallföremål

• Möjlighet att byta panel
• Passar ett stort antal biblioteksinredningar
• Larmlampa kombinerar synlighet och stil
• Välj enkel eller dubbel passage

[TILLVAL] Röstlarm

• Trådlös RF-sändare och mottagare
• Enkelt att spela in och ändra valfritt 		
meddelande

Utmärkt säkerhet

• Syns knappt och tar liten plats

• Utformad för 3M™ Tattle-Tape™
säkerhetsremsor
• Fotocellsaktivering reducerar antalet 		
felaktiga larm
• Passagespecifik larmning
• Kan installeras på minst 18 tums avstånd 		
från metall

Besöksräknare

Mångsidig prestanda
• 36” passagebredd
• Enkel eller dubbel passage
• Fjärrmonterad elektronik
• Ett stort antal monteringsalternativ, bl.a. 		
direktmontering, basplatta eller dold kabel
• Uppfyller ADA-kraven

• Integrerad besöksräknare som är enkel att
avläsa (nära ögonhöjd)

UL-certifierad
CE-certifierad

Stöldskyddssystemet visas i
gråvitt + ejderdun
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