3M s sporingssystem
™

Tattle-Tape™ -sikkerhet

Velg serie
Førsteklasses sikkerhet og sømløs stil

Mål

Nå kan sikkerhetssystemet ditt gjøre en forskjell og stå i stil med bibliotekets interiør. Det nye
sporingssystemet, som er utformet for bruk med 3M™s Tattle Tape™-sikkerhetsbånd, gir den ytelsen

733 mm x 1 819 mm x 1 204 mm

Energiprofil

innebygd rødt LED-alarmlys og et lavfrekvenssignal for å minimere den nødvendige separasjonsavstanden

110–120 eller 220–240 V (vekselstrøm)
50–60 Hz
2,0/1,0 A

mellom sporingssystemet og metallobjekter i dets nærhet, har systemet også en hørbar alarm og er

Fraktvekt (omtrentlig)

helt trygg for alle magnetiske medier. Det kan nå fås i 30 ulike farger og utformingsalternativer, og med

118 kg

du trenger og en sikkerhet du kan stole på for å beskytte mot tap av bibliotekartikler. Sammen med et

ulike monteringsalternativer og korridorkonfigurasjoner gir denne enheten fleksibilitet til å holde tritt med
bibliotekets skiftende utseende uten å erstatte sikkerhetssystemet ditt.

Nyskapende utforming

Lavfrekvensteknologi

• Velg mellom over 30 material-/			
fargekombinasjoner

• Minimerer separasjonsavstand mellom 		
sporingssystemet og metallobjekter i 		
nærheten

• Alternativ for å endre paneler
• Passer for ulike biblioteksinteriører

[VALGFRI] Talealarm

• Alarmlys gir synlighet med stil

• Trådløs RF-sender og -mottaker

• Velg enkel eller dobbel korridor

• Enkelt å ta opp og endre meldingen

Utmerket sikkerhet

• Usjenerende og ikke-diskriminerende

• Utformet for 3M™Tattle-Tape™sikkerhetsbånd

Allsidig ytelse

• Fotocelleaktivering reduserer uønskede 		
alarmer

• Enkel eller dobbel korridor

• 36 tommers korridorbredde

• Korridorspesifikk alarmering

• Fjernmontert elektronikk

• Monterbar i en avstand på 18 tommer til 		
metall

• Ulike monteringsløsninger inkludert direkte
montering, basisplate eller skjult kabel
• I overensstemmelse med ADA-krav

Kundedisk
• Integrert kundedisk som er enkel å lese 		
(nært øyenivå)

UL-sertifisert
CE-sertifisert

Sporingssystem vist med hvitt
+ edderdun
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