Liberty PX
System detekcji

Doskonałe osiągi, szeroki zakres wykrywania przejść
Umieszczony w niewielkiej i dyskretnej obudowie, system Liberty PX oferuje
wyjątkowe zdolności rozróżniania etykiet i szeroki zakres wykrywania
przejść. Linia produktów Liberty to najdoskonalszy z istniejących systemów
wykrywania częstotliwości radiowych (RF), charakteryzujący się technologią
cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP). Liberty PX jest produkowany z
odpornego na uderzenia, odlewanego, kolorowego termoplastu, który
gwarantuje maksymalną wytrzymałość.

Opcje konstrukcyjne/instalacyjne
• Obejmuje zasięgiem korytarz o maksymalnej szerokości 72”
• Nieograniczona liczba korytarzy
• Pełna gama możliwości montażu, w tym instalacji bezpośredniej, na płycie podstawy
lub z zastosowaniem kabla podziemnego
• Zgodny z wymogami ADA
Doskonały poziom bezpieczeństwa
• Zaprojektowany do stosowania z etykietami Checkpoint RF
• Wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie sygnału
• Alarm dźwiękowy i wizualny
• Bezpieczeństwo pracy ze wszystkimi typami nośników
• Zaawansowane algorytmy filtrujące, które zwiększają integralność alarmu
Niezawodne działanie
• Zdolność do wykrycia szerokiego zakresu przejść
• Niezależne pasma alarmowe pozwalają na łatwe wykrycie alarmu
• Możliwość osobnego włączania/wyłączania pasm alarmowych
• Bardzo wytrzymała podstawa chroni elementy elektroniczne przed wniknięciem kurzu,
płynów do czyszczenia itd.
Wymiary kraty
Wysokość 68” x szerokość 19,75” x głębokość 1,5”
(1727 mm x 502 mm x 38 mm)
Głębokość podstawy: 4,25” (108 mm)
Struktura kraty
Rama: odporna na uderzenia, odlewana w masie kolorowej, o bogatej teksturze
Plastik SMC
Podstawa: plastik wtryskowy odporny na uderzenia, odlewany w masie kolorowej
o bogatej teksturze
Waga: 25 funtów (11,4 kg)
Profil energetyczny
Maks. 100-240 V; 1,6 A
50-60 Hz.
Zasilanie 60-70 VA
Oznaczony symbolem
ENERGY STAR® (amerykańskim)

Dostępne akcesoria
Liczniki alarmowe
Liczniki odwiedzających
Alarm zdalny
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