Detekční systém

Zabezpečení Tattle-Tape™

Model 3900 - Exkluzivní řada

Dokonalá bezpečnost, bezchybný styl

Rozměry

Nyní se váš bezpečnostní systém může projevit a hladce se zapojit do výzdoby vaší knihovny. Nový detekční

733 mm x 1819 mm x 1204 mm

systém exkluzivní řady, který je navržen pro použití s bezpečnostními pásky 3M™ Tattle-Tape™, nabízí výkon,

Energetické charakteristiky

jaký potřebujete, a bezpečnost, na kterou se můžete spolehnout, takže vaše položky jsou zajištěny proti ztrátě.

110/120 nebo 220/240 V střídavého napětí

Spolu s vestavěnou červenou výstražnou LED diodou a signálem nízké frekvence pro minimalizaci oddělení
detekčního systému od blízkých kovových objektů je součástí systému i akustická výstražná signalizace, takže
systém jako celek je naprosto bezpečný pro všechna magnetická média. Systém je dostupný ve více než 30
barevných a konstrukčních typech a nabízí množství možností montáže a nastavení průchodu. Jednotka
poskytuje flexibilitu, díky níž ji můžete přizpůsobit změněnému vzhledu vaší knihovny, aniž byste museli
vyměňovat bezpečnostní systém.

Inovativní design

Technologie založená na nízké frekvenci

• Výběr z více než 30 kombinací materiálu či barev

• Minimalizuje nutnost oddělení detekčního systému

• Možnost výměny panelů

od blízkých kovových objektů

• Hodí se k různě vyzdobeným knihovnám

[DOPLŇKOVÁ FUNKCE] Hlasový alarm

• Výstražné světlo dodává zviditelnění a styl

• Bezdrátový RF vysílač a přijímač

• Výběr z dvojitého či jednoduchého průchodu

• Snadné nahrání a změna zpráv podle jejich výběru

Vynikající bezpečnost

• Nenápadný a nediskriminační

• Navrženo pro bezpečnostní pásky 3M™ Tattle-Tape™

Univerzální funkčnost

• Aktivace pomocí fotobuňky snižuje nežádoucí 		

• šířka koridoru 91 cm

spuštění alarmu

• Odlišení signalizace podle typu průchodu
• Možnost instalovat ve vzdálenosti 45 cm od

kovových materiálů

Počítač návštěvníků
• Integrovaný počítač čtenářů, který je velice

• Jednoduchý či dvojitý průchod
• Elektronika namontována odděleně
• Množství různých možností zapojení včetně

přímé montáže, montáže pomocí základových
desek nebo montáže pomocí skrytého kabelu

• Splňuje požadavky ADA

snadno čitelný (v blízkosti úrovni očí)

CE certifikát
UL certifikát

Bezpečnostní systém v provedení
bílé Bulbe a ve stylu pokrývky
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50–60 Hz
2,0/1,0 A

Hmotnost balení (přibližně)
118 Kg

