System wykrywania

Zabezpieczenia Tattle-Tape™

Model 3500

Elastyczny, niezawodny system o bardzo niskiej częstotliwości pracy
Stworzony z myślą o współpracy z paskami zabezpieczającymi 3M™ Tattle-Tape™, ten stylowy, wszechstronny i niewielki system
posiada znakomity zasięg ochrony przed zagubieniem egzemplarzy bibliotecznych. Dzięki sygnałowi o niskiej częstotliwości
minimalizującemu zakłócenia w otaczającym sprzęcie elektronicznym oraz regulacji wysokości obszaru wykrywania, system można
dostosować do montażu w wejściach i wyjściach. Urządzenie można instalować w konfiguracjach jedno- i dwu-korytarzowych,
i posiada ono kilka opcji montażowych: montaż bezpośredni z płytą podstawy lub z kablem podziemnym. Model 3500 jest
całkowicie bezpieczny dla wszystkich nośników magnetycznych. Oprócz wbudowanej czerwonej lampki alarmowej posiada on
alarm dźwiękowy. Ponadto licznik klientów zlicza ilość osób odwiedzających bibliotekę.

Opcje konstrukcji/instalacji

Technologia niskiej częstotliwości

• Szerokość korytarza – 91,4 cm

• Minimalizacja zakłóceń w pracy sprzętu elektronicznego

• Pojedynczy lub podwójny korytarz
• Zdalna instalacja elektroniki
• Duża ilość opcji montażowych, w tym montaż
bezpośredni, płyta podstawy i kabel podziemny
• Dopasowanie do wielu wystrojów bibliotek
• Zgodność z wymogami ADA

Wysoki poziom zabezpieczeń

[OPCJONALNY] Alarm głosowy

• Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik radiowy
• Łatwe nagranie lub zmiana własnego komunikatu
• Dyskretny i niewyróżniający się
• Certyfikat UL

• Zaprojektowane z myślą o paskach 3M™ Tattle-Tape™
Paski zabezpieczające
• Całkowicie bezpieczny dla nośników magnetycznych
• Możliwość instalacji w odległości 45 cm od metalu

Licznik klientów
• Licznik cyfrowy oblicza ilość klientów

Certyfikat UL
Certyfikat CE
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Poniższa specyfikacja dotyczy Modelu 3501
z pojedynczym korytarzem i płytą podstawy.

Wymiary
650 mm x 1 780 mm x 1 090 mm

Profil zasilania
110/120 V lub 220/240 V prądu zmiennego
50–60 Hz
2,0/1,0 A

Waga (przybliżona)
115 kg

