3M érzékelőrendszer
™

Tattle-Tape™ Biztonsági csík

Select-sorozat

Kiváló biztonság, hézagmentes illeszkedés

Méretek

A biztonsági rendszer immár valóban hézagmentesen illeszthető a könyvtár dekorelemeihez. A Select-rosozatú rendszert

733 mm x 1 819 mm x 1 204 mm

a 3M™ Tattle-Tape™ biztonsági csíkokkal való használatra fejlesztették ki. Kiváló teljesítményével olyan biztonságot

Betáplálás

nyújt, hogy számíthat rá: a könyvtári áruk nem vesznek el. A semmilyen mágneses adathordozót nem károsító rendszer

110/120 vagy 220/240 VAC

beépített vörös LED-fényjelzést és riasztó hangjelzést ad. Alacsony frekvenciás jelének köszönhetően csak minimális
távolságot kell tartani az érzékelő rendszer és a közeli fémtárgyak között. A rendelkezésre álló több, mint 30-féle szín- és
formaterv-változat, valamint a számos felszerelési és folyosó-konfigurációs lehetőség olyan rugalmasságot ad, amellyel a
könyvtár belső megjelenésének esetleges változtatása esetén is megtartható a kinézet összhangja.

Innovatív formaterv

Alacsony frekvenciájú technológia

• Több, mint 30 anyag- / színkombináció

• Minimális távolság szükséges az érzékelőrendszer és
a közeli fémtárgyak között

• A panelek cserélhetők
• Számos könyvtári dekorelemhez illeszthető
• A riasztó fényjelzés stílusos láthatóságot ad
• Egy- vagy kétfolyosós elrendezés

[OPCIÓ] Riasztó hangjelzés

• Vezeték nélküli, rádiófrekvenciás adó és vevő
• Könnyen rögzíthető és módosítható a tárolt üzenet

Kitűnő biztonság

• Feltűnés- és diszkrimináció-mentes

• 3M™ Tattle-Tape™ biztonsági csíkokhoz tervezve

Sokoldalú teljesítmény

• A fotocellás aktiválás csökkenti a nemkívánatos 		
riasztások számát
• Folyosónkénti riasztás
• 45 cm-re is telepíthető a fémtárgyaktól

Ügyfélszámláló
• Könnyen leolvasható (szemmagassághoz közeli), 		
integrált ügyfélszámláló

• 91,4 cm-es folyosószélesség
• Egy- vagy kétfolyosós elrendezés
• Távoli telepítésű elektronika
• Számos felszerelési lehetőség, pl. közvetlenül, 		
alaplemezre, vagy rejtett kábellel való működésre is
• Teljesíti az ADA-előírásokat

UL-tanúsítású
CE-tanúsítású

Mintázott fehér + Gyapjúszövet
színösszeállítás
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50-60 Hz
2,0/1,0 A

Tömeg (körülbelüli)
118 Kg

