Detectiesysteem

Tattle-Tape™ Beveiliging

Model 3800
Stijlvol en veelzijdig superieur bereik
Dit veelzijdige systeem detecteert 3M™ Tattle-Tape™ beveiligingsstrips beter dan alle andere

De volgende specificaties gelden voor
Model 3801, enkele doorgang met
basisplaat.

huidige bibliotheekbeveiligingssystemen. Door het grootst mogelijke detectiegebied te bieden,

Afmetingen

zorgt het systeem ervoor dat de materialen de bibliotheek niet verlaten zonder te zijn uitgecheckt.

660 mm x 1780 mm x 1130 mm

En omdat het model 3800 een beveiligingsbereik biedt tot 1,80 m boven de vloer, worden zelfs

Energieprofiel

materialen in rugzakken ontdekt. Het model 3800 past zich aan de omgeving van de bibliotheek

110/120 of 220/240 VAC

aan en levert diagnostieken die het onderhoud beperken en prima prestaties garanderen. De unit

50–60 Hz

is ontworpen voor verschillende vloerplattegronden en inrichtingen, en heeft meerdere opties

0,4/0,2 A

voor plaatsing: directe plaatsing, basisplaat of verborgen kabel. Optionele elektronische uitgangen

Gewicht (bij benadering)

bieden de mogelijkheid extra beveiligingsfuncties aan te sluiten, zoals een 3M™ Stemalarm. Het

106 Kg

model 3800 is volkomen veilig voor alle magnetische media.

Ontwerp-/installatieopties

Betrouwbare service

• Eén, twee, drie of vier doorgangen

• Past zich aan de omgeving van de biblio		
theek aan

• Opties voor breedte doorgang 91,4 cm of 		
106,7 cm
• Verschillende opties voor plaatsing 		
waaronder directe plaatsing, basisplaat of
verborgen kabel
• Past bij verschillende vloerplattegronden en
inrichtingen
• Voldoet aan ADA-vereisten

Superieure beveiliging

• Het 3M Service Center is slechts één 		
telefoontje van u verwijderd

Aan te passen aan de klant
• Optionele elektronische uitgangen voor 		
extra beveiligingsfuncties
[OPTIONEEL] Stemalarm

• Detecteert alle 3M™ Tattle-Tape™

• Draadloze RF zender en ontvanger

beveiligingsstrips

• Mededeling naar keuze gemakkelijk
op te nemen en te wijzigen

• Digitale teller telt aantal klanten
• Bereik tot 1,80 m boven de vloer
• Volkomen veilig voor magnetische media
• Niet nodig hoezen af te sluiten

• Eigen diagnosticering vermindert
onderhoudsbezoeken

• Discreet en niet discriminerend
• UL-gecertificeerd

UL-gecertificeerd
CE-gecertificeerd
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