Detekční systém

Zabezpečení Tattle-Tape™

Model 3800

Vynikající pokrytí se stylem a všestranností
Tento univerzální systém detekuje bezpečnostní pásky 3M™ Tattle-Tape™ lépe než jakýkoliv
jiný zabezpečovací knihovní systém, který je v současnosti na trhu. Díky tomu, že tento systém
nabízí největší možnou detekční oblast, pomáhá zaručit, že knihovnu neopustí nic, co by nebylo
řádně vypůjčeno. A protože model 3800 poskytuje pokrytí až do výšky 180 cm nad podlahou,
může detekovat i položky ukryté například v batohu. Automaticky se kalibruje na prostředí
v knihovně a zahrnuje i diagnostiku, která zaručuje optimální funkci a omezuje nutnost volat
servis. Jednotka je navržena tak, aby se hodila do různých uspořádání i typů interiérů knihoven,
a nabízí širokou škálu možností montáže: přímé uchycení, upevnění na základovou desku nebo
s kabelem uloženým v podlaze. Volitelné elektronické výstupy umožňují, aby si knihovna přidala
ještě další bezpečnostní funkce, včetně Hlasového alarmu 3M™.
Model 3800 je naprosto bezpečný pro všechna magnetická média.

Možnosti řešení/montáže

Spolehlivé služby

• Jeden, dva, tři nebo čtyři průchody
• Průchod může mít šířku 91,4 cm nebo 106,7 cm
• Několik možností montáže včetně přímého
uchycení, upevnění na základovou desku nebo
použití kabelu uloženého v podlaze
• Vhodný pro širokou škálu uspořádání i typů
interiérů knihoven
• Splňuje požadavky ADA

• Automaticky se kalibruje na prostředí
knihovny
• Vlastní zabudovaná diagnostika omezuje
nutnost volat údržbu
• Možnost zavolat servisní středisko 3M

Přizpůsobitelný zákazníkovi
• Volitelný elektronický výstup pro dodatečné
zabezpečovací funkce

Nejvyšší zabezpečení
• Detekuje všechny bezpečnostní pásky 3M™
Tattle-Tape™
• Digitální počítadlo sleduje počet návštěvníků
• Pokrytí až do výše 180 cm od podlahy
• Naprosto bezpečný pro magnetická média
• Není nutné zřizovat schránky na odkládání
osobních věcí

[VOLITELNĚ] Hlasový

alarm

• Bezdrátový RF vysílač a přijímač
• Snadný záznam a změna zprávy dle vašeho
výběru
• Neobtěžuje a nediskriminuje
• Certifikováno UL

Certifikováno CE
Certifikováno UL
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Následující technické parametry
odpovídají modelu 3801 s jedním
průchodem a základovou deskou.

Rozměry
660 mm × 1780 mm × 1130 mm

Energetický profil
110/120 nebo 220/240 V stříd.
50–60 Hz
0,4/0,2 A

Hmotnost (přibližná)
106 Kg

