Detectiesysteem

Tattle-Tape™ Beveiliging

Model 3500
Flexibel, betrouwbaar systeem met zeer lage frequentie
Ontworpen om gebruikt te worden met 3M™ Tattle-Tape™ beveiligingsstrips. Dit stijlvolle,

De volgende specificaties gelden
voor Model 3501, enkele corridor met
basisplaat.

veelzijdige en compacte systeem is uitstekend geschikt om bibliotheekmaterialen te beschermen

Afmetingen

tegen verliezen. Het systeem heeft een laagfrequentiesignaal dat storing van omringende

650 mm x 1780 mm x 1090 mm

elektronische apparatuur tot een minimum beperkt en een detectiezone met instelbare hoogte, en

Energieprofiel

kan worden aangepast voor inkomende en uitgaande materialen. De unit kan geïnstalleerd worden

110/120 of 220/240 VAC

in een enkele of dubbele corridoropstelling en heeft verschillende opties voor plaatsing: directe

50–60 Hz

plaatsing, basisplaat of verborgen kabel. Model 3500 is volkomen veilig voor alle magnetische

2,0/1,0 A

media. Naast het ingebouwde rode alarmlicht is er een hoorbaar alarm. Bovendien slaat de

Gewicht (bij benadering)

klantenteller het aantal bibliotheekbezoekers op.

115 Kg

Ontwerp-/installatieopties

Laagfrequentie technologie

• Corridorbreedte 91,4 cm

• Beperkt storing van omringende elektronische
apparatuur tot een minimum

• Enkele of dubbele corridor
• Elektronica op afstand geïnstalleerd
• Verschillende opties voor plaatsing 		
waaronder directe plaatsing, basisplaat
of verborgen kabel
• Past bij vele soorten bibliotheekinrichtingen
• Voldoet aan ADA-vereisten

[OPTIONEEL] Stemalarm

• Draadloze RF zender en ontvanger
• Mededeling naar keuze gemakkelijk
op te nemen en te wijzigen
• Discreet en niet discriminerend
• UL-gecertificeerd

Uitstekende beveiliging
• Ontworpen voor 3M™ Tattle-Tape™
beveiligingsstrips
• Volkomen veilig voor magnetische media
• Te installeren op een afstand van 46 cm 		
van metaal

Klantenteller
• Digitale teller telt aantal klanten

UL-gecertificeerd
CE-gecertificeerd
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