Sporingssystem

Tattle-Tape™ -sikkerhet

Modell 3800
Førsteklasses dekning med stil og allsidighet
Dette allsidige systemet sporer 3M™s Tattle Tape™-sikkerhetsbånd bedre enn noen andre

De følgende spesifikasjonene gjelder
modell 3801, enkeltkorridor med
basisplate.

biblioteksikkerhetssystemer på markedet. Ved å tilby størst mulig sporingsområde, hjelper systemet

Mål

med å sikre at ingen materialer forlater biblioteket uten å bli registrert. Og siden modell 3800 gir en

660 mm x 1 780 mm x 1 130 mm

sikkerhetsdekning opp til seks fot over gulvet, kan det også spore artikler som er skjult i ryggsekker.

Energiprofil

Det kalibrerer seg selv i forhold til bibliotekets miljø og har en innebygd selvdiagnostikk som reduserer
og interiører, har ulike monteringsløsninger: direkte montering, basisplate eller skjult kabel. Alternative

110–120 eller 220–240 V
(vekselstrøm)
50–60 Hz
0,4/0,2 A

elektroniske utganger gjør det mulig for biblioteker å legge til andre sikkerhetsfunksjoner, inkludert en

Vekt (omtrentlig)

3M™-talealarm. Modell 3800 er helt trygg for alle magnetiske medier.

106 kg

vedlikeholdsarbeid og sikrer optimal ytelse. Enheten, som er utformet for å passe ulike plantegninger

Utformings-/monteringsløsninger

Pålitelig service

• Én, to, tre eller fire korridorer

• Kalibrerer seg selv i forhold til bibliotekets
miljø

• 91,4 cm eller 106,7 cm brede korridorer
• Ulike monteringsløsninger inkludert direkte
montering, basisplate eller skjult kabel
• Passer inn i en rekke ulike plantegninger 		
og interiører
• I overensstemmelse med ADA-krav

Førsteklasses sikkerhet
• Utformet for 3M™s Tattle-Tape™sikkerhetsbånd
• Digitalteller registrerer antall kunder
• Dekker opp til seks fot over gulvet
• Helt trygg for magnetiske medier
• Eliminerer behovet for låsedeksler

• Innebygd selvdiagnostikk reduserer ve
likeholdsarbeid
• 3Ms servicesenter er bare en samtale unna

Brukertilpasning
• Valgfri elektronisk utgang for ekstra
sikkerhetsfunksjoner
[VALGFRI] Talealarm

• Trådløs RF-sender og -mottaker
• Enkelt å ta opp og endre meldingen
• Usjenerende og ikke-diskriminerende
• UL-sertifisert

UL-sertifisert
CE-sertifisert
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