System wykrywania 3M

™

Zabezpieczenia Tattle-Tape™

Seria Select

Zwiększone bezpieczeństwo, jednolity styl

Wymiary

Teraz Twój system zabezpieczeń może wyglądać elegancko i nie odcinać się od wystroju biblioteki. Stworzona z myślą

733 mm x 1 819 mm x 1 204 mm

o współpracy z paskami zabezpieczającymi 3M™ Tattle-Tape™ nowa seria systemów zabezpieczeń Select daje naszym

Profil zasilania

klientom wydajność, której potrzebują i bezpieczeństwo, na które mogą liczyć, chroniąc egzemplarze biblioteczne przed

110/120 V lub 220/240 V prądu zmiennego

zgubieniem. Oprócz wbudowanej czerwonej diody LED i sygnału o niskiej częstotliwości, pozwalającego zminimalizować
odległość między systemem wykrywania i pobliskimi przedmiotami metalowymi, system posiada także alarm
dźwiękowy i jest całkowicie bezpieczny dla wszystkich nośników magnetycznych. Dzięki dostępności 30 różnych opcji
kolorystycznych, konstrukcyjnych i montażowych oraz konfiguracji korytarzy, jednostka ta wykazuje elastyczność
umożliwiającą dotrzymanie kroku zmieniającemu się wyglądowi biblioteki bez potrzeby wymiany systemu zabezpieczeń.

Innowacyjna konstrukcja

Technologia niskiej częstotliwości

• Wybór spośród 30 kombinacji materiał/kolor

• Minimalizuje wymaganą wielkość odstępu między 		
systemem wykrywania i pobliskimi obiektami 		
metalowymi

• Możliwość wymiany paneli
• Dopasowanie do wielu wystrojów bibliotek
• Światło alarmowe stylowo zwiększa widoczność

[OPCJONALNY] Alarm głosowy

• Wybór pojedynczego lub podwójnego korytarza

• Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik radiowy

Wysoki poziom zabezpieczeń

• Łatwe nagranie lub zmiana własnego komunikatu

• Zaprojektowane z myślą o paskach 3M™ Tattle-Tape™
Paski zabezpieczające
• Aktywacja fotokomórką zmniejsza ilość fałszywych 		
alarmów
• Oddzielne alarmy dla poszczególnych korytarzy
• Możliwość instalacji w odległości 45 cm od metalu

Licznik klientów
• Łatwy do odczytu, zintegrowany licznik klientów (na
poziomie oczu)

• Dyskretny i niewyróżniający się

Wszechstronność
• Szerokość korytarza – 90 cm
• Pojedynczy lub podwójny korytarz
• Zdalna instalacja elektroniki
• Duża ilość opcji montażowych, w tym montaż 		
bezpośredni, płyta podstawy i kabel podziemny
• Zgodność z wymogami ADA

Certyfikat UL
Certyfikat CE
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50–60 Hz
2,0/1,0 A

Waga transportowa (przybliżona)
118 kg

